


MORTAL KOMBAT
- filmowa bijatyka

^
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N stycznia w kinie Wiedza
odby si pokaz filmu

„Mortal Kombat”. Zeb-

rao si wicej cht-
nych ni dostpnych
miejsc, a biorc pod

uwag, e wejcie byo tylko za

zaproszeniami, sytuacja wygl-
daa dziwnie - chyba kto roz-

da ich za duo? W trakcie pro-

jekcji panowa nastrój niepoko-

jcej ciszy, aby na sam koniec

zosta rozadowanym gromkimi

oklaskami publicznoci.

Gra „Mortal Kombat” to nie-

wtpliwy hit, dzieo kultowe dla

wielu graczy na wiecie. Zamie-

rzeniem twórców filmu byo dos-

tarczenie widzowi jeszcze wik-
szych przey ni w grze, a na-

wet - powoujc si na haso
reklamowe: „Nic co widziae na

tym wiecie nie przygtowao
Ci na to, co zobaczysz^’ - jesz-

cze wicej ni widzielimy do-

tychczas. Faktem jest, e niektó-

re rzeczy jakie zobaczyem na

ekranie byy imponujce (np.:

ksztaty i „tajne” ruchy Soni Bla-

de), ale eby od razu nie by na

nie przygotowanym, to chyba
lekka przesada. Tumaczeniem

mogoby by skierowanie filmu

do odbiorców baaardzo modych
(niewiele jeszcze widzieli), ale

biorc pod uwag jego raczej

brutalny charakter nie powoy-
wabym si na ten argument.

Reklama jak zwykle bya na wy-

rost i tyle - swoj drog takich

jak Goro mona niejednokrotnie

spotka przy wejciach do popu-

larnych dyskotek studenckich.

Tyle na temat reklamy. Jak
film prezentowa si w wietle

faktów? Zacznijmy od fabuy.

Wyjta „ywcem” - z maymi
przeróbkami i rozwiniciami -

z czci pierwszej gry „MK”, nie

jest niczym wielkim z artystycz-

nego punktu widzenia, jednak

dla zapalonych graczy bdzie
w peni oczywista i zrozumiaa.

Oto nadszed czas 10 turnieju

Mortal Kombat. Jest on bardzo

wany dla ludzkoci. Jeeli ko-

lejny raz wygra Goro, przedsta-

wiciel Zawiatów, zwycizca
poprzednich dziewiciu spot-

ka, to Ziemia przejdzie we wa-
danie mrocznego Imperatora

Shao Khana.
Przeciwko imperialnym zap-

dom wystpuje mentor ziem-

czy ze swoimi cieniami-sabo-
ciami. Wyszym przesaniem fil-

mu jest wanie to komercyjne
przekazanie, e mamy do czynie-

nia kolejny raz z odwieczn wal-

k czowiecz o siebie samego -

czy im si uda, to ju na filmie.

W trakcie projekcji miaem dwa
odczucia na temat charakteru

widowiska. Po pierwsze, e jest

to pewnego rodzaju zestaw kolej-

nych walk, tak jak to mamy
w grze. Po drugie okrelibym go,

jako rozbudoWan wersj wydo-
bytych z pomidzy pojedynków

zawartych w grze, wszelkiego ro-

dzaju wstawek legendopodob-
nych, które byy dotychczas tyl-

ko tem. W filmie role si odwró-

ciy, to pojedynki s tem, dla

opowieci tworzcych fabu.
Próbujc na zimno przyjrze

si filmowi, jest on najbardziej

rasowym filmem akcji, bez du-
yzn, z mnóstwem efektów
specjalnych (200 efektów na
100 minut filmu, to przecitnie

co pó minuty jeden efekt)

i walk. Wanie dla efektów war-

to pój go zobaczy. Widz do-
wiadcza z pewn dum, e od
czasu „Terminatora II” w kom-

skich wojowników, bóg Rayden
(grany przez Christophera Lam-
berta). Poda on za trzema wyb-
racami, jakimi s: Sonya Blade,

Liu Kang i Johnny Cage, wspo-
magajc ich swoj mdroci
i moc. Jednak ostateczna walka

przebiega bdzie w Zawiatach,

gdzie nasi bohaterzy zostan
wcignici przez czarnoksini-
ka Shang Tsunga. Trójka mier-
telników posiada trzy róne cha-

raktery. Kady z nich niby przy-

padkiem bierze udzia w turnieju,

a jednak w rzeczywistoci wal-

puterowej technice tworzenia

obrazu zrobiono, moe niewiel-

ki, ale widoczny krok do przodu.

Warto na film pój dla ywio-
owej akcji, take na zasadzie po-

równania z protoplast gatunku,

niejakim „Wejciem Smoka”
z Brucem Lee - czy to jeszcze

kto pamita? Zauwamy, e bu-

dowa scenariusza jest niemale
identyczna. Na wyspie zego pa-

na organizowany jest turniej.

Poszczególni uczestnicy s na

pocztku przedstawiani poprzez

walki. Docieraj na miejsce, ka-

^

dy ma jaki cel. Dochodzi do tur-

nieju, szamotaniny z wypenia-
niem swoich zamierze. Nawet
czempion si pojawia, niejaki

Bolo (podobny nazw i charakte-

rem do Goro). Na koniec Bruce
Lee rozwizuje swoje zadanie,

znajduje dowody na istnienie

narkotykowej dziaalnoci i fina!

Nie byliby profesjonalistami

twórcy, gdyby nie zachowali

w filmie nastroju gry. Ciemne,

czarne przestrzenie, wypeniane
soczystymi, mocno wieccymi
kolorami, gona dynamiczna
muzyka, to wszystko byo w grze

i znalazo si take w filmie. Za-

warto te sposób budowania at-

mosfery z gry. Mortalowska at-

mosfera pompatycznej grozy,

tworzona, aby zbudowa napi-
cie wcigajce gracza w kreowa-

ny wiat, tylko po to, aby na za-

koczenie rozadowa j jakim
dowcipem Raydena, Johnny Ca-

ge’a, czy mieszn sytuacj. Tak

jak w trakcie gry, budowane jest

napicie, tylko po to, aby po zde-

nerwowaniu si przegran wal-

k, wcisn pauz, krzykn
przez okno na dziadka, eby
przesta krci gak, bo i tak nie

znajdzie w radiu MTV, zwaszcza
jak bdzie krci gak oczn, po
czym przeklinajc, odnale taj-

n kombinacj, splun w rce,

krwi w oku zabysn i zabra
si znowu do roboty, wracajc
do wiata gry, gdzie ratujemy

ludzko. To w filmie jest zacho-

wane. Brawo!
Film jest zdecydowanie kiero-

wany do graczy. Kto kto nie gra
w „MK”; z pewnoci nie dojrzy

wszystkich paszczyzn filmu, pe-

nej gamy miertelnych zako-
cze (tzw. fatality), ciosów spec-

jalnych, rozwini psychologicz-

nych obrazów bohaterów. Gracz

bdzie olniony, zachwycony
i z pewnoci zadowolony. Jest

to w sumie druga powana adap-

tacja krainy rodem z komputero-

wej gry (nawalanki-karate) na du-

ym ekranie. „Street Fighter”,

pierwsza próba przeniesienia gry

na ekran, przegra na poziomie

klimatu i fabuy z „MK”, co daje

si zauway. Take wicej efek-

tów specjalnych w „MK” zdekla-

sowao „SF\
„Mortal Kombat” bije na go-

w, wykonuje rzut, wymiata -

moemy miao powiedzie, e
'w walce „SF” z „MK”: „Mortal

Kombat” wins! Fatality!
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STONEKEEP - rarytas dla mioników RPG. Kilka-

dziesit godzin dobrej zabawy - Emilus - z uporem
maniaka - gorco j poleca. Borek zagra, oceni
i doszo do wymiany przeciwnych odczu i opinii.

Dyskusja trwaa dwie godziny , ale Borek-malkon-
tent nie da si przekona o wspaniaoci gry.

EUROFIGHTER 2000 - potrzebne Pentium, ale jak

ju si gra - wida po co. Komputerowy przeciwnik za-

chowuje si jak sztuczny inteligent, a teksturowane

krajobrazy wesoo migocz swoim skandynawskim
urokiem. Rekomendacja .

TVm razem dwa gwodzie numeru:

LISTY - patrz wyej,

KISZKA - magazyn cile wewnt-
rzny, czyli co dla gawdziarzy, idc
dalej przewodem pokarmowym docho-

dzimy do... Przeczyta, spali, wywie-
si, si do maszyny do pisania

i przysa anonim - w ten sposób ka-
dy moe zosta wspóredagujcym
cile tajnego periodyku.
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Math Blaster 57
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Mirage - konkurs

Mortal Kombat - filmowa bijatyka 2
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Nowoci
Pete Sampras Tennis 56

Psycho Pinball 57

Ramon sSpell ....PC 62

Rebel Assault II ....PC 66

Road Warrion Ouarantine II ....PC 60

Sensible World ot Soccer ....PC 34
Shannara ....PC

Silent Steel 35

Sim Isle

Skaut Kwatermaster ....PC 15

Spirou 59

Starship 39

Stonekeep

SU-27 Flanker 1

Tbe Raven Project ....PC 67

Tbe Smurfs 59
Thrust Master

Ttpsy i kody

Ultra yortek 58
Uniwersytet gracza 54

Wipe Out

Worms ....PC 40

Zon Raiders

- gr^^^^^^^jEmilus by zach-

wycony. Podróujemy po wiecie.

w którym ludzie róni si liczb

posiadanych chorób psychicznych

i mutacji.

do gry wykorzysta dekoracje

z .Gwiezdnych Wojen". Samo odku-

rzanie trwao dwa tygodnie. Roos-hke^gte
gra si mio - wszystko dzieje si
gdzie w odlegej Galaktyce...

Fanlastic Dizzy

Pele Sampras Tennis

Math Blaster

Psycho Pinball

Ultra Vortek

The Smurfs

Spirou

LEGENDA:

czerwone - opisy gier,

czarne- inne.

Po lewej spis alfabetyczny,

a po prawej nie.
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14 Druid
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16 Wipe Out

16 Zon Raiders
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37 Miecze Valdgira II
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41 Gracza kcik internetowy
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50 DyZgrafiCy fszyztkich krajuf lonczcie sie

52 Thrust Master do latania

54 Uniwersytet gracza

56 Konsolowy wiat
.60 Ouarantine II

61 Konkurs Mirage'u rozwizanie

62 Ramons Spell

62 Jack the Ripper

63 Darkseed II

63 Shannara

64 Al Unser Jr Arcade Racing

65 Inndycar Racing II

66 Rebel Assault II

67 The Raven Project



Agenci s wród nas
Kopalny by na tropie. Okazao si, e

wród Zepsou, Triumwiratu, a nawet wród
Naczelnego s agenci. Przez ostatnie mie-

sice, kiedy to nie pojawia si w redakcji

podpatrywa, obserwowa i kojarzy (I) fakty.

Niedawno wpada nam w rce kopia Tajnego

Raportu, który przygotowa dla prezesa za-

rzdu wydawnictwa.

W Tajnym Raporcie stanowicym owoc kil-

kumiesicznych docieka Kopalnego, a bd-
cym w rzeczywistoci manipulacj sub ko-

palnych, waciwie wszyscy czonkowie zos-

tali obrzuceni botem. Wedug ustale opera-

cyjnych Kopalnego: .Dobrochna pracuje nie

tylko dla TS. ale równie dla niejakich F i B,

bdc w rezultacie potrójnym agentem. Jed-

nego z ludzi ogranizacji B stale dokarmia pie-

rokami wasnej roboty. Wyglda, e jest

szantaowana. Naczelny ju dawno nawiza
wspóprac z KcH, w Londynie widziano go
w towarzystwie panów z SS, a ostatnio spoty-

ka si z kim z P (miesic temu kupi Pentium

120; czy miaby na to odkadajc ze skromnej

pensji naczelnego?). Kontakty z P utrzymuje

take Emilus, który w dodatku wszed niefor-

malnie do ogranizacji MiM i spotyka si z wie-

loma podejrzanymi ludmi. Sir Haszak nie

do, e zosta skaptowany przez Dobrochn
do organizacji F, a z wasnej inicjatywy nawi-
za kontakt z przedstawicielem obcej paramili-

tarnej grupy D, to jeszcze wraz z Gawronem
poszed na wspóprac z finansowan z Za-

chodu C+. Gawron ponadto regularnie spoty-

ka si z ludmi z S, G, i paroma innymi.

Wszyscy wymienieni wielokrotnie kontakto-

wali si z przedstawicielem obcej agentury

G na Polsk noszcym pseudonim Alex. Ro-

oshkeen natomiast ostatniodo czsto widy-

wa si z innym tajnym agentem z G, a w do-

datku przesta by punktem w TS BBS pod

pozorem trudnoci w dodzwonieniu si tam.

Niedawno piszcy dla TS Voyager wykazuje

zbytni atwo w organizowaniu oryginal-

nych gier amigowych do opisu. Kto za tym

stoi? Od czasu do czasu w redakcji pojawia

si ponadto bardzo podejrzany osobnik, zwra-

cajcy uwag niedbaym stylem bycia (wita

si mówic .Dzie parszywy') i starajcy si
uchodzi za czowieka CIA lub KGB. ale naj-

prawdopodobniej jest agentem TP SA'. Ten

stek oszczerstw, pomówie, przeinacze

i manipulacji zakoczony jest zdaniem

.Wszyscy wymienieni agenci dziaaj na

szkod TS' i prob o zdymisjonowanie Na-

czelnego i caej reszty oraz powierzenia misji

tworzenia redakcji przez Kopalnego.

Jak wida dowody s miakie, adnych do-

kumentów pisanych wasnorcznie przez któ-

regokolwiek z niesusznie oskaronych nie za-

czono (bo ich nie ma), a wszystkie zarzuty

wyssanes z brudnego palca Kopalnego, sto-

sujcego komunistyczne metody dla odzyska-

nia wadzy, której w dodatku nigdy nie mia.

Nie przejmujc si nimi redakcja rozwija

dziaalno reformatorsk. W tym numerze

wprowadzilimy par nowinek technicznych.

Przede wszystkim inaugurujemu przyznawa-

nie Wyrónie TOP SECRETU, które bd
przyznawane grom szczególnie naszym zda-

niem dobrym. Kandydatury do wyrónie zat-

wierdza bdzie specjalnie do tego celu po-

woana komisja. Jednomylne przyjcie

przez ni kandydatury spowoduje pojawienie

si znaczka przy grze oznajmiajcego
wszem i wobec, i gra wietna jest i basta.

Jeli pojawi si w komisji rónica zda, moe
si zdy, e gra otrzyma tylko pó znaczka.

W wiartki nie wchodzimy, gdy jest to pojem-

no dla komisji zbyt maa.
Uwzgldniajc gosy Czytelników rozdzie-

lilimy solutiony (rozwizania) przygodówek

i RPG od recenzji. Recenzje ukazywa si b-
d tam gdzie zwykle, czyli na stronach koloro-

wych, solutiony za na wkadce gazetowej, co

oszczdzi nieco miejsca i sprawi, e bdzie-

my mogli upchn nieco wicej opisów. Co
prawda pytalimy Was czy drukowa solutio-

ny w 2-3 miesice po opisaniu gry, ale zapom-
nielimy si zapyta konkurencji czy si zas-

tosuje do Waszej (i naszej) decyzji. W zwiz-
ku z powyszym opisy przejcia zamieszcza-

nebd w tym samym numerze. Osoby o sa-

bej woli zapraszamy do redakcji, gdzie was-
norcznie usuniemy niepodan kartk.

Ostatni, drobn ju zmian, jest ujawnie-

nie po 2,5 roku istnienia supertajnej skali

ocen Sir Haszaka. któr z upodobaniem sto-

sowa w Jest TAKTYCZNIE!'. Spekuluje si,

e Haszak ujawni stopnie z powodu przenie-

sienia go do rezerwy lub postpujcej sklero-

zy (ba si, e w kocu j zapomni).

I to byoby wszystko jeli chodzi o opo-

wieci rónej treci ukazujce si pod krypto-

nimem .Wstpniak' . które zwyczajowo zat-

wierdza do druku Triumwirat

w 100%. skadzie dwóch osób
Emilusa A Sir Haszaka
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29 stycznia oficjalnie ukazaa si zapowiadana od dawna produkcja 3D Realms

(Apogee), doomopodobna strzelanina oparta na engine „Build’.

.Duke Nukem 3D’ nie ma ogranicze „Dooma": mona (miejscami) rozwala cia-

ny i inne obiekty, s mosty, pod którymi mona przechodzi, pochye powierzchnie.

Mona skaka, czoga si (np. przez wskie przejcia), lata, pywa i nurkowa
oraz oglda w kad stron - pena swoboda ruchu, take dla przeciwników. Nowe
bronie to np. odpalane zdalnie granaty i miny czy HoloDuke - zastpca/przynta.

Grafika, szczególnie w wyszych rozdzie-

czociach jest miodna, animacje przeadowy-

wania broni itp równie wietne. Wraenie

psuj jedynie postacie - z bliska wida pixelo-

z. Dwik równie dobry, szczególnie odzyw-

ki bohatera.

Wymagania minimalne to 486DX2/66 i 8 MB
Schoko

Duke Nukem 3D

„The Dam Was Loadecr to interactive movie utrzymany w klimacie

lat czterdziestych (w Stanach oczywicie, w Europie klimat w owym cza-

sie pasowa bardziej do gier strategicznych). Wcielamy si w prywatne-

go detektywa (w kogó by innego). Wszystko to nieco sparodiowane
z zaciciem komediowym. Aby zapewni grywalno i zapobiec temu,

e bdzie to tylko film, a nie przygodówka, gr zaprojektowano jako

zwykego adventure'a, a po zakocze-
niu prac dopiero rozpoczto filmowa-

nie. Tutaj uwaga, za produktem, kryje

si synny team z Beam Software -

autorzy rewelacyjnego „The Hobbit” -

wielkiego przeboju na omiobitówki!

Dixie

Koszmar nie ma koca - co z tego, e
zwyciye w Earthsiege 1 ,

skoro okazuje

si, e nie byo to zwycistwo zupene. Te-

raz, w drugiej czci gry, przyjdzie stawi

czoa najedcom na ksiycu, który zosta

przez nich przeksztacony w baz wojsko-

w - przyczóek przyszego ataku na Ziem.

Tym razem teren po którym si poru-

szamy jest .w peni trójwymiarowy’ - mo-

emy na przykad wspina si na wzgó-

rza, by stamtd podziwia pole bitwy.

Grafika oczywicie w SVGA, do tego

wietne efekty wybuchów, muzyka prosto

z CDROM. 45 rónych misji i nowe ma-

szyny (latajce!) do pilotowania.

Gawron

Earthsiege 2

:

Skyforce

vH——-4

Oj dugo przyszo czeka na pierwsze gry wykorzystujce tak naprawd moliwoci

Al 200. Ale ta epoka wanie nadchodzi! Przykadem na to jest kolejna produkcja z war-

sztatów Black Magie (dystrybuqa w Polsce - MarkSoft) - „XTreme Racing" (to XT na

pocztku wcale nie znaczy, e gra cignie si jak na xciaku). Najpierw obejrzaem zdj-

cia na opakowaniu, potem odpaliem gierk i ju miaem j skasowa (wygldao na to,

e kto podmieni dyskietki), bo stwierdziem, e zdjcia róni si od tego, co na ekra-

nie. No tak, na goej Al 200 „XTreme Racing’ to cakiem dynamiczna gra, ale z zupe-

nie beznadziejn grafik, za to wystarczy jakie 2

MB FAST i ju szalejemy samochodem po tes-

kturowanych paszczyznach, wyrysowanych re-

welacyjnie wykonan grafik! I to nawet we czte-

ry osoby na jednym ekranie! Ale wycigi to nic -

zdecydowanie najlepszym elementem JCTreme

Racing" s deathmatche. no i ptajce si po

planszach lemmingi i inne stwory suce do ro-

bienia na drodze krwistych plam...

Voyager

XTreme Racing

Dawno ju nie moglimy popywa pod

wod, ale to si wkrótce zmieni. Sierra

przygotowuje nowy, rewelacyjny (podobno)

synulator odzi podwodnej. Konkretnie za
odzi klasy Los Angeles.

Walczy bdziemy z flot Pónocnej Ko-

rei, rosyjskimi okrtami no i w kocu, jak

zwykle, z midzynaraodowym terroryzmem.

Do patrolowania bdzie duo wody - od

Zatoki Perskiej i Morza Japoskiego, a do

Kanau.

Poza niszczeniem wraych obiektów prowadzi te bdziemy akcje rozpoznaw-

cze i wywiadowcze. Wszystko to za po to, by zosta Admiraem.

Gawron
Fast Attack



i z dystansu obserwuj nasze poczynania,

ne. Ale pogra si da. No i grafika cakiem

nieza. Gierka chadza na dowolnej Amidze.

Voyager

L. K. Avalon pokusi si o zdobycie

serc wszystkich mioników „Super-

froga". Co prawda wspomniana ab-
ka, w owej zrcznociówce nie wys-

tpuje. za to mamy niemniej zabaw-

nego gupota, który przypadkiem za-

wdrowa sobie do lasu. Grafika

wrcz ywcem z „Superfroga", niek-

tóre stworki te podobne. Za to sama
akcja, cho z grubsza przypominaj-

ca swój pierwowzór, nieco kuleje -

pszczoy stoj tylko w miejscu

wikowienie nieszczegól-

FOTEST DUMB

Sanctuary Woods, która ostatnio

uraczya nas „The Riddle of Master

Lu" ma dla posiadaczy PC-CD now
propozycj. Oto ludzkoci zagraa
serwowanie w kanapce, ewentualnie

z frytkami. Trzeba dokona skompli-

kowanej sztuki przekonania nieuf-

nych alienów, e czowiek jest istota

inteligentn i nie naley go przerabia

na hamburgery. „Orion Burger" to

bardzo adnie narysowana w SVGA
komiksowa przygodówka ze zwario-

wanym humorem.

Dixie

Znana ju z doskonaej amigowej doomopodobnej produkcji firma Black Magie

(dystrybucja w Polsce - MarkSoft) pokusia si o powtórzenie sukcesu „Glooma"

i dziki temu pojawi si „Gloom Deluxe" - szybszy, lepszy, cho w gruncie rzeczy

taki sam. To znaczy akcja si nie zmienia, za to wystrój wntrz... No, no! Nawet

na goej Al 200 wida rónice. Posiadacze kart turbobd zadowoleni z moliwo-
ci powikszenia okienka (do 320x200), a uytkownicy kart graficznych te odpal

sobie to cudeko z dala od nieco ju przykurzonych koci graficznych. eby byo

zabawniej .Gloom Deuxe" obsuguje take

l-glasses. amigowy odpowiednik hemu wir-

tualnego. Tak na pierwszy rzut oka, na szyb-

kiej Amidze z zegarkiem co najmniej 42

MHz widzimy przed oczyma penoekrano-

wego „Dooma". Gierka chadza tylko na

Al 200 lub na czym co jest odpowiednio

szybkie, ma kart graficzn, albo Agusi.

Voyager

21 st Century Entertainment zapo-

wiada nowego pinballa na platfor-

m PC-CD. Nie bd to jedynie

nowe stoy, a z materiaów, które

otrzymalimy wynika, i wyko-

rzystane w nim zostan stoy

z „Pinballmanii". Nowy produkt

charakteryzowa si ma wspania-

ray trace’owan grafik 3D, ka-

mer mogc zapisywa sukcesy

gracza i opcj multiball pozwala-

jc na pojawienie si na stole 1

0

bil. Szybko gry przy takim ruchu

na stole mog oceni tylko starzy

wyjadacze pinballi.

Pacjusz

Silent Thunder
(AlOTank Killer 2)

Sierra zasypuje nas rónego rodzaju symulato-

rami. Chopcy wzili si ostro do roboty i przygo-

towuj nowe wersje starych przebojów. Wydali

Red Barona II dla Windows 95, za teraz przygotowali drug wersj A10 Tank Kil-

lefa. Ta take wymaga Windows, ale niekoniecznie 95.

To. co robi najwiksze wraenie w tej grze to grafika - szczególnie za wspa-

niae realistyczne eksplozje i doskonae modele pojazdów i samolotów. Gramy

oczywicie w trybie SVGA. cay teren nad

którym lecimy pokryty jest za teksturami.

Tym razem do gry dodano historyjk - jako

Jack Haggart musimy eliminowa trzech nie-

bezpiecznych ludzi starajcych si zniszczy

wiatowy pokój (hehehe). Std trzy kampa-

nie (Korea. Kolumbia i rodkowy Wschód).

Wszystko oczywicie na CD - take muzyka.

Gawron

Synca z pinballi 21 st Century Entertainment zamierza w marcu wyda sw pier-

wsz przygodówk na PC-CD. Akcja rozgrywa si w 2010 roku w zeranym przestp-

czoci miecie New Arhus. Jako niskoopacany i przepracowany reporter Tim Ma-

chin, majcy na swoim kcie zdemaskowanie policjanta-przestpcy, masz za zadanie

wyjani zagadk tejemniczej mierci Twego przyjadea-informatora. Nawiedzaj Ci
nocne koszmary, które maj zwizek z popenionym morderstwem. Gra wedle zaoe

autorów ma opiera si nie

na ogldaniu adnych obraz-

ków. ale na akcji, dobrym

scenariuszu. Najprawdopo-

dobniej nie zabraknie take

w „Synnergicie" pinballa

(bdzie mona w niego pog-

ra w jednym z barów po

wrzuceniu monety).

Pacjusz

C/3

U

co

Dosy sabo rozwinit na Amidze dzie-

dzin s wszelkie gry tenisopodobne. Zwo-

rników tego sportu zapewne zainteresuje

oieru. firmy Audiogenics, wydana w Polsce

przez Marksoft. Waciwie sama gra nic no-

wego nie wnosi. Mona sobie pogra w sin-

gla. debla, obejrze powtórki z co ciekaw-

szych akcji. . Grafika mocno kuleje, jest na

poziomie g
;er sprzed kilku lat. ale twórcy „Su-

per Tennis Champs*. ów statyczny i raczej

nieciekawy obraz uzupenili bardzo szybk

i dynamiczn akcj, no i przezabawnymi sekwencjami, kiedy to wcieky gracz pró-

buje wykopa dziur w ziemi rakiet tenisow. Wirtualni tenisici (czyli tacy, którzy

emocje sportowe przeywaj jedynie w wietle monitora) bd mogli sobie zagra

w „Super Tennis Champs" na dowolnej Amidze z 1 MB.

Voyager

Bya ju gra pod tym tytuem, ale kiedy to byo... Trzeba jednak przyzna, e
swego czasu by to najlepszy symulator latajcych maszyn pierwszo-wojno-wia-

towych. Teraz za mamy jego now wersj - Red Baron II, dla Windows 95.

Tym razem grafika ma by rewelacyjna - a zapewni ma to nowatorski (wedug Sier-

ry) system 3Space. Doskonao sztucznej inteligencji i realno symulacji ma by no-

w jakoci w wiecie symulatorów - co moe by prawd, jednym z autorów Red Ba-

rona jest Gary Sottlemyer, który wcze-

niej pracowa nad Falconem 3.0 i 4.0.

Poza tym - 35 samolotów do wybo-

ru, moliwo gry przez modem i po

sieci, generator misji, 12 typów misji

(w tym pojedynki z ówczesnymi asami

przestworzy), moliwo gry jako Bry-

tyjczyk, Giermaniec, Francuz lub Ame-

rykaczyk...

Gawron

Twin Spark Soft jest odpowiedzialny za wydanie jednego z lepszych klonów „Do-

oma” na Amig 1200. Nazywa si toto „Ubek", przemawia do nas po polsku i mimo

kiepskiej rozdzielczoci jest gr rewelacyjn. Dlaczego? Bo oprócz wyywania si

na biednych stranikach imperialistycznej elektrowni bdziemy musieli czsto wysi-

li mózgownic. To ju nie era przeczników i wind, mózg w cenie! Gierka rozwija

pen prdko dopiero na Al 200 z pamici
FAST. Na dodatek jest to najzabawniejszy

„Doom", jakiego widziaem. Zamiast apteczek

- pó litra, a sieka do wrogów mona nawet

kluczem do drzwi, cho ta bro nie naley do

najskuteczniejszych... Oprócz sabotau

w elektrowni Ubeka czeka jeszcze sporo

niespodziewanych i kosmicznie (naprawd!)

nieprawdopodobnych przygód. Eh. nie ma to

jak by agentem w subie peerelu!

Voyager

SKARB TEMPLARIUSZY
L. K. Avalon serwuje nam polsk przygo-

dówk na Amig, tym razem osadzon

we wspóczesnoci. Jestemy sobie ot

takim czowieczkiem, którego ycie pew-

nego dnia zostaje wywrócone do góry

nogami. Otó pewien inny czek zaczyna

si interesowa odziedziczonym w spad-

ku piercieniem, a po opowiedzeniu ta-

jemniczej historii owego piercienia zni-

ka! I tak stajemy na tropie skarbu templariuszy. Bardzo dobra, digitalizowana grafi-

ka (4096 kolorów) to niewtpliwy atut „Skarbu Templariuszy". Za to sterowanie...

jest si do czego przyczepi - eby znale waciw ciek bdzie si trzeba

zdrowo naklika...

Voymger



W 1086 Wilhelm Zdobywca przeprowadzi wielki

spis wszelkiej wasnoci w Anglii, co zapisane zostao

w synnej Doomsday Book. wiat „Conqueror AD
1 086” zbudowano z du wiernoci opierajc si na

tym niezwykle szczegóowym historycznym dokumen-

cie. Powstaa z tego strategia z bardzo kompleksowym

scenariuszem i elementami role-playing, która zostanie

wydana przez Sierr On-Line na PC-CD.

Jestemy sobie redniowiecznym rycerzem, walcz-

cym w obronie swych woci oraz chwytajcym si ka-
dej moliwoci ich poszerzenia, zdobycia wadzy i znacz-

nej fortuny. Podejmujc waciwe decyzje w zapieraj-

cych dech w piersiach walkach ze swymi rywalami, zys-

ka moemy serce czarujcej panny i wstpi na prost

drog do zostania nowym królem Anglii. Czy jednak jes-

temy godni tego tytuu zalee bdzie od podejmowa-

CONOUEROR AD 1086

nych decyli i wiata Conqueror
(
który podda próbie na-

sz odwag i oceni zdolnoci, by stwierdzi czyjestemy

lepsi od okrutnych normaskich rycerzy, którzy równie

mocno jak my podaj wadzy, bogactwa i ziemi.

Na pocztku stawi czoa trzeba rozlicznym dylema-

tom. Przypomina to bdzie troch generowanie charak-

teru postaci w „Elder Scrolls". Odpowiedzi na zadane

nam pytania okrel nasz si, zrczno, pobono,
wytrzymao, honor i pocztkowy majtek. Wszystko to

bdzie miao powany wpyw na nasz przyszo.
Po przedstawieniu nas piciu pannom jedna z nich

stanie si pani naszego

serca i kolory jej bdzie

nam dane dumnie nosi

potykajc si z rywalami na

turniejach. Nastpnie w-
czamy si w zajadle bitwy,

gdzie jeden faszywy krok

moe zepchn nas do

grobu, gdzie bdziemy mie ca wiecznoci na ao-
wanie swej nieroztropnoci. Podróujemy wic przez

kraj staczajc pojedynki, prowadzc wojny i awanturu-

jc si na turniejach. Zarzdzamy ziemi i nabytym bo-

gactwem jak i pozyskanymi ludmi w zuchwaej próbie

zostania królem przed ukoczeniem lat trzydziestu.

Ewentualnie, jeli nie jest to nam pisane, moemy
ubiega sie o godno królewskiego czampiona celem

wyprawienia si na wycieczk i umiercenia smoka,

który terroryzuje angielskc-walijskie terytoria.

Dtxie

Sid Meier koczy przygotowania drugiej czci osawionej „Civilization". „Civili-

zation II” zaczyna si bdzie take 4000 lat przed nasz er i koczy w erze lo-

tówq kosmicznych, sam system gry bdzie równie bardzo podobny do czci
pierwszej, wprowadzone zostan jednak spore zmiany. Po pierwsze zmieni si
grafika - teraz teren wywietlany bdzie na ekranie w rzucie izometryczn w wy-

sokiej rozdzielczoci.

Tre gry zostanie wzbogacona o rozbudowane opcje dyplomatyczne

(m.in.tymczasowe wstrzymanie ognia, wyznaczanie granic, branie pod uwag re-

putacji negocjatora umowy midzypastwowej), pojawi si nowe cuda (m.in.

Akademia Wojskowa Shung Tsu, Ambasada Marco Polo. kompania handlowa

Adama Smitha), wynalazki (m.in. funda-

mentalizm, politeizm, monoteizm, mroe-
nie. ryboówstwo, miniaturyzacja, taktyka)

i ulepszenia miejskie (gieda, system kana-

lizacyjny, autostrada, supermarket, posteru-

nek policji). Wród nowych jednostek militarnych znajd si ucznicy, fanatycy,

partyzanci, helikoptery, szpiedzy, a do potg budujcych swe imperia docz Cel-

towie, Japoczycy, Wikingowie, Kartagiczycy, Persowie i Siuksowie.

Na wyrane yczenie mioników „Cywilizacji” narzekajcych na zbyt niski po-

ziom trudnoci dodano nowy, podobno supertrudny. W „Civilization II” znajdzie si
take edytor scenariuszy.

Gra przeznaczona jest dla komputerów PC z procesorem 486 lub lepszym. Wy-

maga bdzie systemu Windows 3.1 lub Windows ‘95, napdu CD i 8 MB RAM.

Sir Haszak

Cmlization II

Róne rzeczy mona zarzuci firmie Metropolis, ale na pewno nie brak odwa-

gi. Po zeszorocznym sukcesie gry „Teenagent”. Metropolis do spóki z CD Projek-

tem postanowi wyda now wersj tej samej gry - tym razem wzbogacon o pe-

n ciek dwikow. Tym samym po pierwszej przygodówce z prawdziwego

zdarzenia na peceta, Metropolis ma swój udzia w wydaniu pierwszej oryginalnej,

polskiej gry na kompakcie - i chwaa mu za to.

A gra... có, sam „Teenagent" nie zmieni si ani troch, wic dla tych, którzy

ju grali, nie bdzie niczym specjalnym. Dla tych, którzy z gr jeszcze nie mieli do

czynienia, oferta jest bardzo sensowna - ju blisko rok temu pisaem, e w
nagenta” warto zagra. Tu nic si nie zmienio, gra

cigle jeszcze jest wietna i trzyma swoj klas, zresz-

t - wygraa w naszym konkursie na najlepsz gr ro-

ku. co samo o czym wiadczy. Moe tylko szkoda, e
twórców gry poniós optymizm i postanowili nagra dia-

logi bez profesjonalnego studia, bez profesjonalnej ob-

róbki dwiku i bez profesjonalnych aktorów. Tego pro-

fesjonalizmu troch ciece dwikowej brakuje - ale

có, pierwsze koty za poty.

Na tej samej pytce znajduje si jeszcze wywiad z Ad-

rianem Chmielarzem, szefem Metropolis, mówicym

o planach firmy. Nasi uwani czytelnicy informacji zawarte wywiadzie ju znaj, ja-

kc e my tez z Adnanem rozmawialimy a o rozmowie Haszak napisa w którym

z jesiennych numerów. Nie zmienia to faktu, e mona samemu przey niezapom-

niane chwile suchajc Adriana mówicego o framkach, poligonach i digitizacji. Mo-

z tylko - dla niewtajemniczonych - mae sprostowanie. Na zachodzie rzeczywicie

.Teenagent’ dosta bardzo wysokie oceny w powanych pismach - ale nie jako pro-

dukt komercyjny, a jako Shareware, o czym Adrian zapomnia wspomnie.

Borek

Wszystko od rana ukada si bardzo paskudnie. Miae spotkanie w saunie i na-

dziej na wyudzenie od Macrosa rozsdnej sumy zielonych. Gdy jednak dotare

na miejsce, znalaze tylko zwoki. Od tej pory kto wrobi Ci w zabójstwo i musisz

zwiewa przed glinami. Co wicej depcze Ci po pitach zupenie zwarioway ochro-

niarz. Nie wida oznak poprawy. Kto strzela do Ciebie! Szybciej! Ta opuszczona

fabryka to podarunek bogów... Szybko! Tylko jak tu myle logicznie, kiedy mier
dyszy Ci prosto w konierz? Max, musisz zastanowi si zanim popenisz jaki idio-

tyzm! A to wcale nie takie proste... Zlany zimnym potem w jaki cudowny sposób

wracasz do swojego mieszkania. Aplikujesz sobie szklaneczk szkockiej i starasz

si chwileczk spokojnie pomyle... Nie! Jeszcze jeden wariat ze spluw! Ten chce

dowiedzie si o informacj, któr pragne zaoferowa Marcosowi...

I tak dalej, i tak dalej.

„Urban Runner”, znany wczeniej pod nazw „Lost in Town” to dzieo progra-

mistów z Cocktel Vision, któr to firm jaki czas temu wchona Sierra. Francu-

zi wyrobili sobie mark znakomitymi „Ween", „Lost in Time” czy „Goblins” i stano-

wi wiksz rekomendacj dla grywalnoci produktu niby miaa sama Sierra.

„Urban Runner" to penoekranowy thriller ze scenariuszem jakiego wedug jego

twórców nie powstydziby si sam Hitchcock, do gry za zatrudniono renomowa-

nych francuskich aktorów m. in.: Benoit Gouriey, Brigitt Scholz, Clause Segarda

i Pascala Ricceri. Wicej ni 180 minut obrazu upakowano na czterech CD-ROM-
ach. W grze po raz pierwszy uywa si rewolucyjnej technologii VMD. Jakikolwiek

rodzaj danych (cieka dwikowa, dialogi, animacje) mog by adowane do pa-

mici i jednoczenie czytane. Rezultatem jest obraz wideo o bardzo wysokiej pyn-

noci, za wygaszania ekranu podczas zmiany wywietlanego materiau staj si
czym, co nigdy nie powróci. Gra w wersji podstawowej

bdzie chodzia pod Windows w 256 kolorach i wyma-

ga bdzie 486 DX2 66 z 8 Mb RAM i CD-ROM-em
. o podwójnej prdkoci. Jeli jednak bdziemy chcieli

IM A J (
M uzyska 32.000 kolorów potrzebny bdzie CD-ROM

' MjT^. / poczwórny i Pentium 90.

URBAN RUNNER
Dixie
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Manifest Polityczny
Poczulimy si uraani Kiedy nasz kon-

kurencyjny kolega napisa co myli , od ra-
zu jedna pani w ogólnopolskim tygodniku
spoeczno politycznym napisaa co ona
z kolei myli o naszym koledze. A o nas -

mc* Nasze pogldy nie licz si w ogóle?
Postanowilimy nadrobi zalegoci 1 napi-
sa co my mylimy V kocu te kasztance
Piaudakiego spod ogona nie wypadlisay

No wic po pierwsze, uwaamy e wszys-
tkieam winni s cyklici. Co prawda mamy
kopoty z ustaleniem o których cyklistów
nam chodzi, bo taki Baszak uwaa e to To-
ux de France, a Naczelny obstawia tych
z bocznymi kokami

,
ale i tek wszystko

przez cyklistów No, chyba eby wszystkie-
oan winni byli hulajnógowcy . Tak wersje
przedstawi nam ostatnio Emil Tyle, e
z jogo zdaniem w tej sprawie nie naley
sie zbytnio liczy. Skal bowiem w silodym
wieku sam jedzi na hulajnodze Nabra do
niej - i do hulajnógowcow - obrzydzenia
dopiero wtedy, kiedy wdepn nog w cos
sukkiego, wieego i ciepego, zostawio-
nego przez psa . Jako osobnik ze skaz psy-
chiczn na tle hulajnogi IfeiL po prostu
uie jest dla nas miarodajny

Skoro ju zahaczyliaay o psy, rozprawimy
si od razu z jeszcze jedn spraw. Otó
podobnie jak jeden Wojtek z telewizji uwa-
amy, e oenienie si z wasnym pudlsm to
idiotyzm Pudle s kdzierzawe i staj ko-
kardki, tote dajemy im (1 ich mom) od-
pór, pozostawiajc co najwyej kokardki.
My wolimy kotki, zwaszcza mode? Kotki s
liczne, z kotkami mona si oeni, mona
je gaska po futerku a nawet czasem da
si podrapa Do krwi Haszak sta kotk
Naczelny sta prawie kotk Prawie, bo kotka
Naczelnego to kocur

Teraz w sprawach seksu . W sprawach seksu
jestemy jak najbardziej przeciwni wszel-
kim mniejszociom. W sprawach seksu uwaa-
my, e sens maj wycznie wikszoci.
Niestety jak ca zo gdzie nam wcio
przymiar liniowy i nie moemy sprawdzi
czy apiemy si do wikszoci, ale na
wszelki wypadek twierdzimy, e tak

£ dyurnych tematów zosta nam jeszcze
stosunek do polityków 1 miej szóci naro-
dowych. W kwestii poprzedniego prezydenta
liczmy na to, e uda nam si wywalczy te
100 milionów na gow, bo nikt w redakcji
nie mierdzi groszem V najgorszej sytuac-
ji jest Naczelny, bo pi lat temu wyje-
cha za granic w drugiej turze zby
unikn koniecznoci podejmowania decyzji,
kto jest jego kandydatem na prezydenta
V efekcie nie wiadomo. czy sd zechciaby
uzna jego powództwo Równie w kwestii
aktualnego prezydenta Naczelny ma pecha

,

bo aktualny prezydent obieca modym prac
i mieszkania. Modzie w Polsce ustawowo
koczy si na wieku lat 35 i Naczelny
znajdzie si przed koncern kadencji pana
prezydenta poza nawiasem obietnicy N naj-
lepszej sytuacji jest Dobzochna, która do-
piero co obesza osieemaste urodziny wic
moe liczy jeszcze na kilka kadencji.

Jak chodzi o umiejszóci narodowego mamy
pewien problem, jako e znamy osobicie
tylko jedn. T mniejszoci narodow jest
Kopalny, którego wszyscy szczerze nienawi-
dz, bo od wszystkich poyczy jakie pie-
nidze 1 nikomu nie odda

Podsumowujc
, mamy takie pogldy, e le-

piej z nami nie zaczyna. I uprzejmie pro-
simy pani redaktor z tego tygodnika spo-
eczno-polityczngeo {od biedy moe byc in-
na pani redaktor i inny tygodnik, byle
spoeczno-polityczny) eby nam tez powi-
cia troch miejsca, bo si czujemy urae-
ni i niedowartociowani.

Samozwacza Rada Polityczna redakcji T
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Wszystkie ostatnio wydane symu-
latory (oczywicie mówi to o symu-
latorach dla pecetów, a nie o praw-
dziwym, wojskowym sprzcie - cho
w tym wypadku trzeba by raczej po-

wiedzie „wyprodukowane”) prawie

mnie przekonay, e latanie - to rzecz

prosta, mia i przyjemna, a poza tym
nie wymagajca treningu i jakich
specjalnych umiejtnoci. Poniewa
byo mi z tym dobrze, to nawet na ja-

ki czas odstawiem ulubionego
„Flight Simulatora 5.1 ”. Có - dobre
jednak si koczy, cho w moim
przypadku koniec by nieco wstrz-
sajcy. Tym za, co wstrzs ów spo-
wodowao by najnowszy symulator
Mindscape : „SU 27 Flanker”.

Jest to program pod wieloma
wzgldami niezwyky. Po pierwsze -

dziaa wycznie w Windows 95, ale

do tego Mindscape i Activision zdo-

ay mnie ju nieco przyzwyczai
przysyajc przez ostatnie dwa mie-

sice wycznie gierki dla tego sys-

temu. Po drugie - gra od pocztku
do koca zostaa napisana przez

Rosjan, take grafika, filmy itd. s
autorstwa naszych Braci ze Wscho-
du. Po szybkim przejrzeniu „listy

pac” okazuje si, e jedynym czo-
wiekiem z ramienia Mindscape zaan-

gaowanym bezporednio w tworze-

nie gry by Nick Grey, którego rola

podobna bya nieco do roli Naczel-

nego w naszej redakcji (czyli spro-

wadzaa si gównie do rozdawania
bogosawiestw).

Wreszcie za najwaniejsze - ten

symulator jest piekielnie realistyczny

i przez to niezwykle trudny. Przygoto-

wywano go zreszt we wspópracy
z An6xpneo Jlrap^nyeo, najlepszym
(pono) rosyjskim oblatywaczem.

W kocu za pozostaje problem
firmy, która symulator ten stworzya.

Owszem - niby Mindscape, ale ma-
my tu jeszcze jakie Fying Le-

genda, The Flghter Collection i Eag-
le Dynamics. Ki diabe?

Przyjrzyjmy si zatem dokadniej
temu, co dostajemy i zastanówmy
si, czy warto...

Windows 95
Niezwykle szybko rosnca popu-

larno Windows 95 napawaa nie-

jednego z nas obaw. Wszak gry pro-

dukowane dotychczas dla Windows
3.1 specjalnie jakoci nie grzeszyy
(no, z kilkoma niezbyt znaczcymi
wyjtkami), jeli za nowe Windows
maj by jedynym systemem opera-

cyjnym, to strach pomyle.
Praktyka pokazaa, e obawy te

byy zupenie nieuzasadnione. Win-
dows 95 pozwala na uruchamianie
wszystkich dotychczas napisanych
gier - jeli nie w okienku, to w try-

bie „DOS Mod”. Pojawiajce si
za nowe gry dla Windows wcale
nie s takie ze, a poza tym wyposa-
ono je w kilka gadetów niezwykle

umilajcych ycie, a charakterys-

tycznych dia wszystkich produktów
dla Windows 95.

Przede wszystkim mamy Autop-
lay - wkadamy kompakt z gr do
czytnika i po chwili gra bd si uru-

chamia, bd te oferuje nam moli-
wo jej zainstalowania. Nie trzeba

szuka w Instrukcji i sprawdza czy

mamy napisa magiczne sowo in-

stall, setup, a moe setsound?
Po drugie - znika problem kom-

patybilnoci kart muzycznych (gra-

ficznych zreszt te, ale to nigdy nie

byo zbyt uciliwe). Jeli system
obsuguje nasz kart, to gra bdzie
z ni poprawnie pracowa - i krop-

ka. Dziki temu tylko raz musimy
bawi si w ustawianie numerów
przerwa, DMA i tym podobnych -

przy instalowaniu karty w kompute-
rze. Ostatnio pojawiajce si za na

rynku karty, zgodne z Windows 95

(jak na przykad Orchid Sound Wave
PnP) uwalniaj nas od zworek i nu-

merków zupenie.
W kocu za pozostaje Uninstall

- pozwalajcy na automatyczne
„wyczyszczenie” dysku z pozosta-

oci po grze, w któr ju nie mamy
ochoty si bawi.

Tyle zalety. Co z wadami, powie-
cie. Có - gównym problefhem gier

dla starych okienek bya powolno,
co gównie miao sw przyczyn
w niewielkiej efektywnoci rysowa-
nia grafiki na ekranie. Windows 95
ze swoim WinG i DirectDraw w zasa-

dzie likwiduj ten problem - tyle tyl-

ko, e wszystkie gry dla tego syste-

mu dziaaj przynajmniej w rozdziel-

czoci 640x480 w 256 kolorach -

czyli dwa razy wikszej, ni popular-

na w wikszoci do tej pory spotyka-

nych gier DOS’owych 320x200. Có
- wychodzi na to, e i tak bez dobrej

karty graficznej nie programy...

Ogólny bilans jest jednak jak naj-

bardziej pozytywny dla graczy. Firmy,

które uznaj, e Windows 95 bdzie
za bardzo spowalnia ich gry, nadal

tworzy bd gry dla DOS, w które

programy sobie w DOS Mod. Pojawi

si natomiast wiele nowych, bardzo

dobrych gier, które w Windows czu
si bd jak ryba w wodzie.

SU27
No dobrze - porozmylaem sobie

nie na temat, ale czas wraca do „SU
27”. Na pudeku tej gry pyszni si
czarne literki pokanej wielkoci uka-
dajce si w napis „The Military

Flight Simulator”. Nie s to czcze so-
wa, a pierwszym na to dowodem jest

oprawa „multimedialna” gry. Nie ma-
my tutaj intra, muzyczek, powiewa-

jcych flag i latajcych orów -

kliknicie na ikonk z czerwo-

n gwiazd (takie jest bowiem
logo „SU 27”) uruchamia od
zu edytor misji, którego ekran

ko ywo przypomina map sztabo-

w upstrzon chorgiewkami na

szpilkach.

Nie znaczy to, e nie wy-

korzystano moliwoci ia-

kie daje wydanie gry na

kompakcie. Poza sam
gr zamieszczono na

nim filmy w formacie AVI prezen-

tujce moliwoci ..Flankera”. Mamy
te okazj posucha wywiadu z up-

rzednio przeze mnie wspomnianym
An6xpeeo Jlmpmyeo (spokojnie, dub-

bing jest po angielsku).

Jeli chodzi o intro - wród wielu

przygotowanych przez twórców prog-

ramu misji, znalazy si te misje de-

monstracyjne (oznaczane niebieskimi

ikonami), czyli „filmy z misji”, znane
I z innych symulatorów. Musz tu po-

wiedzie, e robi bardzo mocne wra-

enie (profesjonalizmem, tak pilotau

i sposobu przeprowadzenia ataku, jak

i prowadzeniem wirtualnych kamer,

czyli reyserk), a na dodatek ucz
pilotowania „SU 27". W kadym mo-
mencie moemy nacisn Esc i wzi
ster we wasne rce, dziki czemu
moemy co bardziej skomplikowane
manewry wiczy po kawaku.

Pilota
Symulacja wydaje si by bardzo

wierna, w efekcie czego utrzymanie

naszego samolotu na jednej wyso-
koci bez pomocy autopilota wydaje
si by zupenie niemoliwe. Po
pewnym czasie jednak kady powi-

nien si przyzwyczai do pewnych
„narowistoci” maszyny. Mimo to

i tak nie bdzie atwo - od samego
pocztku trzeba kierowa za pomo-
c orczyka i drka (czytaj kursorów
i Z,X, chyba e kto ma ThrustMas-

tera). Manewry takie jak szybki zak-

rt znany z „Retaliatora” I „Strke
Commandera”, czyli drek w lewo,

a potem na siebie i cigniemy tutaj

nie przechodz i kocz si wcze-
niej czy póniej utrat statecznoci
i korkocigiem.

„Flanker”, pomimo e wyposaony
w system fly-by-wire, jest do wra-
liwy na bdy pilotau - szczególnie

atwo przekroczy maksymalny do-
datni kt natarcia (AOA), co ob-

jawia si najpierw ogóln
trzsiczk caego pa- _

towca, a potem
przecigniciem.

„SU 27” jest

chyba pier-

wszym sy-

m u lato
rem dla

P C ,

w któ-

rym tak

bardzo
odczu-
wa si

friendly, jeli mona tu stosowa ter-

minologi zapoyczon z informaty-

ki. Na dodatek „SU 27” ma tylko

jeden wywietlacz
MFD, które- ..

go tryby
“ “A y

pracy nie

nale do
najoczywis-

tszych. ££

efekty prze-

cie - poza

zwyczajowym
ciemnieniem
(bd poczerwie-

nieniem, w przypad-

ku przecie ujem-

nych) ekranu mamy tu

jeszcze wpyw manewru
na stery - przez co czasem
moe nam si nie uda „przej-

rze na oczy" przed uderzeniem

w ziemi. Instrukcja zawiera nawet
porady dla pilotów - o tym jak unika
ujemnych przecie, które s naj-

bardziej szkodliwe dla konstrukcji sa-

molotu, i pomimo, e podczas do-

tychczasowych „lotów” nic mi od sa-

molotu nie odpado podczas wykony-
wania co gwatowniejszych manew-
rów, to nie bybym zdziwiony, gdyby
autorzy programu przewidzieli i tak
moliwo.

Instrumentarium pokadowe
Wszystkich Anglików czeka szok

po pierwszym uruchomieniu progra-

mu - kabina „SU 27” zostaa odtwo-

rzona w najdrobniejszych szczegó-

ach, cznie z napisami, he. he. cyry-

lic. Dla nas nie jest to takie straszne
- w kocu czowieka katowali tym ro-

syjskim adne par lat - ale i tak

wprowadza pewn dezorientacj.

Dokadno odtworzenia oznacza
take, e bdziemy mie do czynie-

nia z przyrzdami naladujcymi ory-

ginalne - a te s wyjtkowo user un-

mmmm

W kocu
za HUD - to

jest zupenie
odmienny styl,

od tego do ja-

kiego przyzwy-

czaiy nas sy-

mulatory „F-16”

i „F-18". Najcie-

kawsze, e nie ma tu

drabinki pochylenia pionowe-

go samolotu (mamy tylko liczbowe

wskazanie kta), jest za jej odpo-

wiednik informujcy nas o przechy-

le na boki. Baagan powikszaj
jeszcze informacje pojawiajce si
przy celowaniu - literki wskazujce
tryb pracy radaru i systemu termo-

naprowadzania, kóeczka i ramki

wokó celów ,
czas lotu pocisku

i wiele jeszcze innych - ale jeli
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Rosjanie potrafi z czym takim la-

ta, to my te, nieprawda?
Na pokadzie oczywicie jest auto-

pilot, pracujcy w dwóch trybach -

nawigacyjnym i stabilizacji wysoko-
ci. Jest take ALS (Auto Landing Sys-

tem), jednake nie mona wyl-
dowa pogryza-

jc krakersy, bo

kazuje jak mamy osig-n wysoko, prdko,
kt skrtu itp.

Walka
Walczy jest czym -

opis broni (wraz ze sposo-
bem ich uycia) które mo-
e przenosi „SU-27” zaj-

>•

.

°

The Military
Flight
Simulator

SU 27 FLANKER

kompu-
ter pokadowy
„SU-27” nie pot-

rafi obsugiwa
przepustnicy

mówic ju o takich drobiaz-

gach jak wypuszczenie kó, klap i
-

uwaga - spadochronu hamujcego).
Pamita take trzeba o tym, e auto-

pllot pomimo e niewtpliwie inteli-

gentny radzi sobie tylko w niezbyt od-

biegajcych od lotu na wprost sytu-

acjach i wczenie go (albo te stabi-

lizatora wysokoci) na przykad
w korkocigu z pewnoci nam nie

pomoe - ba. z reguy bywa nawet
szkodliwe.

eby byo miesznie, lata mona
bez autopilota, ale wedug wskaza
komputera nawigacyjnego, który po-

muje w instrukcji

ponad 50 stron.

Niestety, je-

dyn broni
bezpored-
niego uy-
cia. z której

daje si
skorzysta
w dowolnej

chwili, jest

pokadowe
dziako. Od-
palenie za

dowolnej ra-

kiety, czy nawet
zrzucenie bomby

poprzedza zawsze
skomplikowana pro-

cedura odpalenia. We-
my na przykad takie rakie-

ty powietrze-powietrze. Naj-

pierw musimy zapa przeciwni-

ka w wizk radaru, ewentualnie
czujnika podczerwieni (dwa tryby

pracy komputera bojowego do wybo-
ru), mona te celowa sam gowic
rakiety - jeli rozwal nam radar

(nastpny tryb pracy do wyboru).

Zmiany kta ustawienia anteny doko-
nujemy bd z klawiatury, bd te
celownikiem nahemowym (jeszcze

jeden tryb...). W kocu trzeba obra-

mowa cel, poczeka na aktywacj
broni, no i wreszcie FIRE! Ufff -

w midzyczasie za przeciwnik do-
biera nam si zapewne do tylnej

czci ciaa. Czsto te zdarzaj si
sytuacje, w których widzimy cel, ale

nasz radar go nie widzi - bo antena
jest skierowana na przykad w dó.

Atakowanie celów naziemnych
jest jeszcze weselsze. Bomby niekie-
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rowane zrzuca si jeszcze w miar
wygodnie Gest CCIP), za najwicej
zabawy daje postrzelanie niekiero-

wanymi rakietami. Zabawa zaczyna
si wraz z przejciem do bardziej no-

woczesnego uzbrojenia. Aby na
przykad zniszczy statek, musimy
rakiecie (ot, niech bdzie to taka Kh-

35) go wskaza, i to rcznie, uywa-
jc do tego obrazu radarowego. Nie

jest to proste - a to zaledwie jeden
ze sposobów naprowadzania pocis-

ków. Mamy tutaj nawet rakiety zdal-

nie sterowane przez pilota, z kamer
telewizyjn zainstalowan w gowicy
(obraz wywietlany jest na MFD).

Jest trudno
Rzeczywicie - to nie gra dla po-

cztkujcych. ycia nie uatwiaj
misje treningowe - wiczenia w wal-

ce powietrznej przypominaj nauk
pywania poprzez wrzucanie na g-
bok wod. Otó wyobra si Czy-
telniku za sterami swego SU-27 uz-

brojonego po zby, przeciwko...

czterem podobnym SU-27 (z dosko-
nale wyszkolonymi pilotami) i na-

ziemnej obronie przeciwlotniczej.

Mimo to do rzadko giniemy -

w wikszoci przypadku najpierw

co nam si zepsuje, a systemów
podatnych na uszkodzenia jest tu

duo - komputer pokadowy, ukad
ostrzegajcy, HUD, silniki, hydrauli-

ka, zbiorniki paliwa - co tylko chce-
cie. Mona nawet ustawi sobie mo-
ment, w którym ma zawie dowol-
ny z systemów samolotu.

W kocu za, jeli okazuje si, e
siedzimy za sterami wraku a nie no-
woczesnego myliwca, moemy si
katapultowa. T zbawienn operac-

j moe take, w niektórych sytuac-

jach, przeprowadzi komputer.

Jak to wyglda?
Wyglda cakiem niele. Obraz

jest co prawda rysowany bez tekstur

i cieniowania Gourauda. ale za to ja-

ko obiektów trójwymiarowaych
szokuje. Najlepiej wygldaj statki -

widoczne s na nich wszelkie barier-

ki, dziaka i inne gadety.
Zatroszczono si o efekty wschodu

i zachodu soca, na pasach starto-

wych byskaj jak trzeba róne wia-
teka, kabina robi si w nocy ciemna
itd. Niestety - nie ma chmur, a jest to

brak wany nie tylko ze wzgldów es-

tetycznych - wszak czasami dobrze
w takiej chmurze si schowa, nie uw-
zgldniono te efektu oblodzenia (ale

za to moemy regulowa si wiatru

I cinienie powietrza).

Pynno - hmmm, jak na
640x480 w 256 kolorach nie jest le,

da si lata - a przynajmniej dao si
na Pentium 75 z kart Cirrus Logic

Alpine. Na wolniejszych maszynach
moe by gorzej - jednak moemy
zawsze wyczy odrysowywanie
niektórych mniejszych detali obrazu.

4. Jt

PC 486 DX, CD-ROM, WINDOWS ‘95

Wielkie brawa nale si progra-

mistom za system sztucznej inteli-

gencji - bo cho wroga wida
z rzadka, to jednak jego dziaania s
rozsdne. To samo mona powie-
dzie o skrzydowym, którego moe-
my sobie przydzieli (polecenia wy-
dajemy mu z klawiatury).

Tak naprawd dziaania wroga za-

le od tego, co zostao ustawione
w edytorze misji. Kademu oddziao-
wi moemy tam przypisa zadania,

punkty nawigacyjne, obszar patrolo-

wania i inne takie. Tame uzbrajamy
nasz samolot i dokonujemy zarz-
dzania (czytaj - take tworzenia) pli-

kami misji i nagraniami wideo zro-

bionymi podczas ich wykonywania.
Obszar, na którym tocz si dziaa-
nia wojenne, nie jest taki oczywisty
- jest to bowiem Krym, ale kady
cho troch zorientowany w historii

najnowszej musi przyzna, e by
moe bdzie jeszcze okazja przele-

cenia si nad nim po obejrzeniu ja-

kiej szczególnie inspirujcej wiado-
moci w TV.

Mindscape zachca graczy do wy-
mieniania si stworzonymi plikami

misji - pono powstaj ju grupy mi-

oników tego symulatora, cho ja-

ko nie bardzo chce mi si w to wie-

rzy. Szykuje si take wersja prog-

ramu pozwalajca na gr w sieci -

jak na razie moemy bowiem lata
we dwóch po kabelku, ale na tere-

nem pozbawionym innych (poza na-

mi dwoma) oddziaów wojskowych.
Ach - jeszcze dwik. Nie ma go

zbyt wiele - szum silnika, wybuchy
i wist odpalanych rakiet. Muzyczki
nie ma - I bardzo dobrze.

A na koniec
trzeba rzec, e jest to gra bardzo,

ale to bardzo dobra. Mimo to - nie

stanie si popularna, co wicej - mi-

mo, e niezwykle mi si spodobaa,
nie polecabym wam jej zakupu - dla

przecitnego gracza jest po prostu

za trudna. Jeeli jednak lubilicie

FS5 Gli ten skrót nic wam nie mó-
wi, to moecie dalej nie czyta) uwa-
acie si za dobrych pilotów-symu-

lantów i nie boicie si przyswojenia
200 stronnicowej instrukcji (samej
w sobie rewelacyjnej - wreszcie
mona co poczyta o poradzieckim
uzbrojeniu) to kupujcie! Ja w ka-
dym bd razie wstawiam pudeko
z „SU-27 Flanker” na swoj pók
z ulubionymi grami.

Gawron
PS. Ju zostaa wydana wersja

dla DOS. Nie eby bya lepsza, ale

wiecie - te 640x480...
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Na pocztku by „Retaliator”.

Zupenie nieznana firma, Digital

Image Design (DID) zadebiuto-

waa na rynku pod skrzydami
Ocean, wydajc wietny jak na
tamte zamierzche czasy symu-
lator myliwca F-29. Niesamowi-
cie pynna (nawet na AT!), wek-
torowa grafika, moliwo gry

w dwie osoby po kablu oraz nie-

powtarzalny klimat gry sprawiy,

e wesza do grona klasyków.

Do dzi pamitam dugie godzi-

ny spdzone nad ni w szkolnej

pracowni informatycznej...

Czas jednak nie stoi w miej-

scu i to, co jeszcze niedawno
uznawane byo za arcydzieo,

szybko ustpio miejsca swoje-

mu nastpcy - „Tactical Fighter

eXperiment” (TFX). Celowo po-

mijam „Robocopa” i „Epic”,

skoncentruj si wycznie na

symulatorach lotu.

„TFX” otrzyma wiele nagród
od znanych i liczcych si cza-

sopism (Computer Gaming
World, Powerplay), w uznaniu
za nowatorskie podejcie do te-

matu i stworzenie realistyczne-

go, a jednoczenie atrakcyjne-

go dla przecitnego gracza sy-

mulatora. Zespó DID zachco-
ny odniesionym sukcesem, roz-

pocz prac nad kolejnym pro-

jektem. programem wyprzedza-
jcym konkurencj o kilka du-
goci: „Euro Fighter 2000”.

Fabua jest standardowa:
Rosjanie zaatakowali Szwecj
w celu zapanowania nad pó-
nocn Europ. Rol gracza jest

dostarczenie wsparcia lotnicze-

go dla wojsk ldowych, które

próbuj odeprze rosyjski atak.

LlLi '

Wielu z Was nazwa ta zapew-
ne mówi niewiele, lub zgoa nic.

EF2000 to kodowa nazwa naj-

nowszego myliwca NATO, wyp-
rodukowanego w Europie dziki
wspólnym wysikom Wielkiej

Brytanii, Woch, Niemiec i Hisz-

panii (pewnie dlatego facet ga-

dajcy w kokpicie ma hiszpa-
ski akcent). Samolot ten nie jest

jeszcze montowany w ilociach

masowych, jednak pierwsze eg-

zemplarze zaczn sub praw-

dopodobnie na pocztku nas-

tpnego wieku. EF2000 ma sta-

nowi przeciwwag dla dosko-
naego rosyjskiego Su 27. Ma-
szyna wyposaona jest we
wszystkie zdobycze techniki

koca dwudziestego wieku, np.

system wywietlania wskaza
radaru bezporednio w hemie,
przed oczami pilota. Poszycie

wykonano z materiaów pocha-
niajcych wizki radarowe, co
w poczeniu z pasywnymi me-
todami wyszukiwania i ledzenia
celów (podczerwie) powoduje,
e samolot zauwaany jest przez

wroga o wiele póniej ni inne

maszyny. Dodajmy do tego mak-
symaln prdko wynoszc
ponad dwa machy, wyjtkow
manewrowo przy niskich

prdkociach uzyskan dziki
dodaniu dwóch patów w przed-

niej czci kaduba, a obraz kan-

dydata na najlepszy myliwiec
wiata bdzie peny. Tak jest

w rzeczywistoci, a

Ludzie z DID spónili si o kil-

ka miesicy, a waciwie zostali

wyprzedzeni przez Looking
Glass i ich „Flight Unlimited”.

Szok. jaki powoduje zobaczenie
realistycznie teksturowanego
krajobrazu, ju nie wystpuje -

do dobrych rzeczy czowiek
przyzwyczaja si szybko.

Mamy wic 4.000.000 (tak,

cztery miliony) kilometrów
kwadratowych terenu. Mapa
obejmuje praktycznie cay Pó-
wysep Skandynawski! Mona
przelecie samolotem ze Sztok-

holmu do Helsinek! Co waniej-
sze, tekstury którymi oboone
s wektorowe góry, fiordy lo-

dowce, nie powtarzaj si co ki-

lometr jak to miao miejsce we
FLIGHT Po kilku dniach inten-

sywnej gry poszczególne lotnis-

ka mona rozpoznawa np. po
obecnoci skalistej góry na po-

udnie od pasa startowego.

Programici wykorzystali woj-

skowe mapy w celu dokadnego
odwzorowania terenu I wyszo

im to po prostu perfekcyjnie.

Niestety, nie uniknito efektu

„faszywej wysokoci”, szcze-

gólnie widocznego podczas lotu

na niskich puapach, cho nadal

wyglda to zdecydowanie lepiej

ni we wspomnianym FLIGHT.

Sercem programu jest algo-

rytm WarGen, wymylony i za-

implementowany przez DID

specjalnie dla „EF2000’. War-
Gen odpowiada za tworzenie
realistycznego pola walki - ste-

ruje zachowaniem wrogich pi-

lotów, artylerii przeciwlotniczej,

okrtów. Jak zapewniaj auto-

rzy, system wykazuje pewne
cechy sztucznej inteligencji.

Kontrolowane przez niego ro-
dowisko gry (w tym przypadku
cay pówysep) stanowi jednoli-

t przestrze, w której wszys-
tkie dziaania gracza spotkaj
si z odpowiedni reakcj wro-
ga. Przykadowo, jeeli zamiast
lecie nad cel na pónoc zdecy-
dujemy nagle zawróci i zbom-
bardowa lotnisko wroga na
poudniu. WarGen zadba o to,

by rosyjskie systemy radarowe
wykryy nasz samolot i przeka-

zay wiadomo o ataku do
centrum dowodzenia. Po chwili

pierwsze Migi bd ju lecie
w nasz stron...

WarGen zachowuje si dok-
adnie tak, jak mona by tego
oczekiwa. Wszystkie dziaania
przeciwnika maj logiczne uza-

sadnienie. Brakuje ml jednak

jcym zachowanie samolotu
w powietrzu programem na PC
jest „Flight Unlimited”, chocia
„EF2000” depcze mu po pitach.

Autorzy programu chwal si
zaimplementowaniem „wirtual-

nego kokpitu ’. Polega to na tym.

e wskaniki otaczajce pilota

mona oglda „jego oczami".

Niestety moliwo ta, jakkol-

wiek bardzo kuszca i dajca
wietne efekty, zarezerwowana
jest wycznie dla trybu SVGA,
gdy w innym przypadku wska-
zania przyrzdów staj si nie-

czytelne. Dla zafascynowanych
now technik przewidziano op-

cje podcze-
nia rónej
maci he-
mów VR (VFX. i-Glas-

dokadnych, detalicznych Brie-

fings. Informacja o misji

w „EF2000” jest ekstremalnie

lakoniczna. Moe o to jednak
chodzio projektantom - zmusi
gracza do mylenia?

Niestety, jest te inna strona

medalu - wymagania sprzto-
we. Ale o tym za chwil.

Latalicie kiedy myliwcem?
Ja te nie. a szkoda. Namiastk
tego marzenia kadego chopca,
który ju wyrós z chci bycia

straakiem, s wanie kompute-
rowe symulacje. Po wylataniu

wielu godzin w kokpicie nowego
europejskiego myliwca mog
stwierdzi, e najwierniej odda-

ses). Screeny przedstawiajce
widoki, jakie roztaczaj si przed

graczem przy zaoonym hemie,
robi niesamowite wraenie.
„EF2000” to gra trudna. Przy

walce powietrznej gównym ko-
potem jest zbyt dua liczba wro-

gów. Samoloty przeciwnika

rzadko lataj grupami mniejszy-

mi ni 3-4 maszyny, wobec cze-

go stawienie im czoa przy po-

mocy jednego wingmana czsto
koczy si uszkodzeniem lub

zestrzeleniem. W trudniejszych

misjach dostpnych jest nawet
czterech skrzydowych, co nieco

uatwia spraw. Taka sytuacja

wymusza jednak na graczu my-
lenie. Czsto bowiem warto sko-

rzysta z zaawansowanych mo-
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PC ,436:DX4/10O, CD-ROM, 8 MB RAM

liwoci unikania radaru i omin
patrole wroga, w ten sposób ra-

tujc si przed utrat samolotu.
Przeciwnicy s dobrze wysz-

koleni. Lataj na nowych maszy-
nach (Mig 29, 31, Su27) i nie da-

j si atwo zaskoczy. Walka
„dogfight" jest arcydzieem sztu-

ki programistycznej - gracz ca-
kowicie wczuwa si w atmosfer
panujc dookoa niego, ze
wiszczcymi rakietami, przela-

tujcymi o kilka metrów obok sa-

molotami, nerwowymi okrzykami
skrzydowych... Tego po prostu

trzeba dowiadczy. Tutaj nap-

rawd wszystko dzieje si SZYB-
KO, bardzo szybko. Jak w rze-

czywistoci.

Jest, niestety, jeden problem
- rakiety. Wys-

trzelone przez

wroga pociski po zmyle-

niu flar szukaj dalej celu (nor-

malne) ale gdy ..zalokuj” si na

dla nas. graczy, drugie oblicze.

Ju po wydaniu „TFXa" DID ot-

rzymao propozycj (od firmy

wspópracujcej z Minister-

stwem Obrony, Data Sciences)
wykonania oprogramowania
graficznego i modelu lotu do
uytku w symulatorach wojsko-
wych (projekt „Sigma"). Cho-
cia oficjalnie firma podtrzymu-
je ch doskonalenia swoich
produktów na rynku gier. ol-

brzymie pienidze stojce za

projektami wojskowymi mog
spowodowa zaniedbanie lub

wrcz wycofanie si z tego ryn-

ku. Mam jednak szczer nadzie-

j, e tak si nie stanie.

Oficjalne wymagania dla try-

bu 320x200 to 486DX2-66 i 8MB
RAM. Niech jednak nikt nie pró-

buje gra na takim sprzcie - to

mka. 486-100 pozwala na do
mi zabaw w niskiej rozdziel-

czoci. W celu doznania penej
satysfakcji i podziwiania artys-

tycznego kunsztu zaogi DID,

wypada mie Pentium 120 i ....

32MB RAM!!! Tak, to nie pomy-
ka. Dopiero wtedy gra nie b-
dzie zakadaa na dysku pliku

wymiany. Nawet na komputerze
z 24MB RAM „rzebienie”
w dysku podczas adowania
misji byo zauwaalne. Oczy-
wicie mona gra na 8MB. ale

czas wczytania kolejnego zada-

nia wyniesie wtedy jakie 2

minuty.

* « 1

eq V

PLA <EP. EXTERNM_ Fl /SD V I EM

Mi opcj
samolocie gracza, na radarze jest moliwo grania
ju tego nie wida (nienormal- w osiem osób w sieci. Koszt
ne). Dlatego podstaw w walce kupna dwóch tanich kart siecio-

na krótkie odlegoci jest dobry wych to nie wicej ni 100 z,
wzrok i szybki komputer, bo- a zabawa przednia. Polecam,
wiem tylko w wysokiej rozdziel- Posiadajc tak doskonay sy-

czoci mona zauway rakiety mulator jak EF2000 po prostu nie

na tyle wczenie, aby wykona wypada sprofanowa go uywa-
skuteczny unik. Ciekawostk niem klawiatury do kontroli lotu.

jest automatyczny system wy- Gra obsuguje wszystkie wymy-
rzucania flar i chaff, czego ta- lone do tej pory specjalizowane
kiego jeszcze nie byo. joye, z ThrustMasterem i Flig-

Pilotom-hardcorowcom (takim htstickiem PRO na czele (take
Haszakom w dziedzinie symu- WCS - Weapon Control System
lacji) proponuj podjcie próby i Rudder Pedais).

zatankowania w powietrzu. Ja, Nie ma te problemów z ob-
nie dysponujc zawaszczonym sug GUSa.
przez Borka ThrustMasterem,
miaem ochot wyrwa sobie

wszystkie wosy, nie tylko z go- Jeeli tylko macie odpowiedni
wy. Trafienie w „koszyk" na ko- sprzt, nie wahajcie si ani chwi-

cu przewodu paliwowego grani- li. „Euro Fighter 2000" to najlep-

czy z cudem. szy symulator myliwca, jaki kie-

„EF2000” najlepiej ze zna- dykolwiek widziaem na PC.
nych mi symulatorów oddaje
problemy, jakich dowiadcza pi- ROOSHKEEN
lot podczas wykonywania misji.

Mona si byo tego spodzie-

wa, gdy w pracach nad prog-

ramem uczestniczyli eksperci
z British Aerospace. Royal Ae-
ronautic Society, a take byli

. i obecni piloci RAFu. Olbrzymi
sukces DID moe mie jednak



Stonekee
„Chcielimypchn gatunek RPG

na nastpny poziom, stworzy czys-

te wczuwanie si i przeywanie
komputerowej opowieci. Bez przy-

cisków, bez ikon, peny ekran, który

pozwoliby cakowicie zapomnie
0 rzeczywistoci i zanurzy w przy-

godzie. Tak powsta pomys Stone-

keep... oryginalna wizja, która stero-

waa projektem od dnia pierwszego.

”

Brian Fargo,

zaoyciel i CEO firmy Interplay

NADSZED TEN DZIE
Dzie 8 listopada bdzie dla mi-

oników komputerowego RPG da-

t przeomow. Wanie tego dnia,

po ponad czterech latach cikich
prac i cigych próbach, projekt

„Stonekeep” ujrza wiato dzienne
- zosta wydany. Budet gry wyniós
prawie 5 milionów dolarów, praco-

wao nad ni ponad 200 osób,

1 wszystko po to, aby na caym
wiecie tysice graczy mogo prze-

ywa now przygod.

Warto przeledzi histori pow-
stawania „Stonekeep-a", chociaby
po to, eby odpowiedzie na nurtu-

jce pytanie:

DLACZEGO TAK DUGO TO
TRWAO?

Historia prac nad „Stonekeep-

em" rozpoczyna si w padzierniku

1 988 roku, kiedy doszo do rozmo-

wy pomidzy Brianem Fargo i Tod-

dem Camasta na temat samych za-

oe projektu. Jednak waciwym
momentem, od którego naley li-

czy okres prac nad gr, jest rok

1992, gdy powstay komputerowe
podziemia zrealizowane na progra-

mie Strata Vision - by to na tamte

czasy przeom w technice genero-

wania komputerowego obrazu 3D.

Dwa gówne powody zoyy si
na tak dugi, bo ponad czteroletni

okres oczekiwa. Po pierwsze
problem znalezienia dobrej techno-

logii pozwalajcej na przenoszenie

filmowego obrazu w komputerowe
animacje (rozwizany dopiero

w kocu maja 1993 roku). Po drugie

podjcie decyzji (rok 1 994) o stwo-

rzeniu CD-ROM-owej (a nie jak na
pocztku dyskietkowej) wersji gry,

ze wzgldu na rosnc popular-

no srebrnego nonika - to zwik-
szyo dwukrotnie skal i ilo pracy

nad nim.

NADSZED,
ALE CO PRZYNIÓS?

Gra dotara i w nasze strony. Ofic-

jalnie dystrybuowana na polskim

rynku przez firm CD-Projekt, zao-

patrzona jest w instrukcj w jzyku

polskim. Oprócz samej gry w pude-
ku znajdziemy niewielk ksiecz-
k, zatytuowan „Thera Awaking".

Jest to nowelka napisana przez Ste-

ve’a Jacksona i Davida Pulvera, któ-

rej akcja dzieje si w wiecie „Sto-

nekeep". Opisane s w niej zdarze-

nia dziejce si przed kataklizmem,

jaki nawiedzi twierdz Stonekeep -

niestety wymagana jest znajomo
angielskiego, poniewa opowiada-

nie nie zostao przetumaczone,
a szkoda, bo jest ciekawe.

POZIOM PIERWSZY:
GRAFIKA I MUZYKA

Przyjrzyjmy si wygldowi zew-

ntrznemu gry. Widok z pierwszej

osoby, tzw. z oczu, wypenia cay ek-

ran. Dobrze dopracowane rendero-

wane korytarze przypominaj jako-

ci te z „Creature Shock". Mokre
cegy odbijaj wiato zawieszonych

w cianach pochodni. W kanaach
zielonkawa woda niepokojco faluje,

kryjc w sobie czajce si pod jej po-

wierzchni poczwary. Poruszamy si
w sposób dyskretny, tzn.: co lokacj

z obrotami co 90 stopni. Jednake
zmiana kierunku, czy zrobienie kilku

kroków, nie jest wykonywana sko-

kiem, ale pynnym „przejciem" od-

grywanej animacji. Postacie, które

spotykamy na swojej drodze, stwo-

rzone wspomnian wczeniej tech-

nik przenoszenia filmowych klatek

na komputer, sprawiaj wraenie is-

tot z krwi i koci, a nie jaki tam ry-

sunkowych potworków. Pynne i real-

ne ruchy pogbiaj wraenie rze-

czywistoci przedstawianego wiata.

Co jaki czas podczas przygody zo-

baczymy sekwencje animacji filmo-

wo-komputerowych, które uzupe-
niaj i ubarwiaj dosy realnie wyg-

ldajcy obraz samej gry.

Mroczny klimat korytarzy, budo-

wany innowacyjn technik genero-

wania obrazu, podkrelany jest ca-

ym zapleczem muzyczno-dwiko-
wym, które jakoci nie odstaje od
wizualnej doskonaoci. Muzyka, na
kadym poziomie inna, sugeruje

nam nastrój poszczególnych obsza-

rów: niepokój, sielanka, przygnbie-

nie, itd. W trakcie gry wszystkie pos-

tacie mówi swoim gosem. Kada
ma inny akcent, tembr gosu i spo-

sób wypowiedzi. Wymienicie od-

twarzane wszelkiego rodzaju stuki,

szurania, szelest, chlupotania, wy-

peniaj mroczny obraz lochów,

uczuciem wilgoci, zatchego po-

wietrza i cigego niepokoju.

POZIOM DRUGI: PRZYGODA
„Stonekeep" jest gr, w której od

nowa opowiadana jest legenda

o Drake’u, który pokona zego Króla

Cieni i przywróci z czeluci Stone-

keep, najpotniejsz z twierdz

wzniesionych przez ras ludzk. Kil-

kanacie lat temu, zosta cudownie
uratowany od zagady, jak Król Cie-

ni zesa na jego dom i ludzi wraz
z nim mieszkajcych. Dzisiaj wróci

do ruin Stonekeep-a, aby odzyska
rodow posiado. Kierowany rk
bogini, Thery, rozpoczyna swoj
podró ku chwale. Wraz z nim,

a w zasadzie jako on, wystpowa
bdziesz Ty, graczu. W trakcie przy-

gody: spotkasz si z obrazami za-

pomnienia i smutku, jaki panuje te-

raz w ruinach ocalaych po katakli-

mie; zagbiajc si w korytarze

zwiedzisz niezwyke krainy, znajdu-

jce si pod sam twierdz, w któ-

rych mieszkaj rasy: krasnoludów,

fearie. shargów, throgów, trolli; b-
dziesz rozmawia z tajemniczym in-

dywiduum Wahook, rozpiewany-

mi artystami fearie, przepikn kró-

low lani, ostatnim elfem Enigm
oraz z samym Khull-Khummem Kró-

lem Cieni - oczywicie to tylko niek-

tórzy z caej plejady czekajcych na

Twoje przybycie postaci.

Musisz zaj jak najdalej, aby
w kocu dotrze do wityni Thery,

gdzie zoysz wszystkie kule, w któ-

rych uwizieni zostali przez Khull-

Khumma bogowie, jego bracia
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i siostry. W ten sposób ich uwolnisz,

a wiatu przyniesiesz ulg od ci-
kich rzdów zego Króla Cieni.

Caa przygoda, to kilkadziesit

godzin dobrej zabawy. W grze

wprowadzono nie za trudne za-

gadki. które rozwizuje si bez

problemu, przestrzegajc zasady

uwanego suchania, otwartych

oczu i logicznego czenia faktów.

Przygoda moe mie rónorodny
charakter, w zalenoci od stylu

jaki gracz preferuje - gr mona
ukoczy, zarówno niszczc ka-

dego i wszystko co

spotkamy na swojej

drodze, jak i nie

wdajc si w ani je-

den pojedynek.

Przygoda logicznie

postpujca do
przodu, pasjonuj-
ca, pena zwrotów
akcji, zmian nastro-

ju, nowych przyja-

ni, animozji, itp.- po
prostu ciekawa roz-

rywka.

POZIOM TRZECI:
ODCZUWANIE WIATA
Zaoeniem podstawowym auto-

rów „Stonekeep-a” byo osignicie
szczytów „wcignicia” gracza

w kreowany na ekranie komputera

wiat. Podczas gry miao si odczu-

wa, e tam si przebywa, dziaa,

rozwizuje zagadki, walczy na
mier i ycie. Uwaam, e stan ten

zosta osignity, pod warunkiem

wszake, e speniamy wszystkie

wymagania, aby odbiera gr

czcia przygody, jednak jego lektu-

ra dostarczy nam informacji o wi-
cie, po jakim przyjdzie si porusza.

Dowiemy si o jego historii, katak-

lizmach, istniejcych rasach, bo-

gach, potworach, czym bya kiedy
twierdza Stonekeep, itd.

Po rozpoczciu waciwej przy-

gody zobaczymy, e zostay ograni-

czone elementy sugerujce, e jest

to gra (brak jakichkolwiek technicz-

nych spraw dotyczcych tworzenia

postaci, itp.), Dokonano tego stosu-

jc ca mas „sztuczek” próbuj-

cych ukry wszystkie komputerowe
techniczne sprawy, aby gracz od-

niós wraenie, e podróuje po

baniowej krainie i zapomnia o mo-
nitorze, czy padajcym za szyb
deszczu. Cay interfejs uytkownika

zosta skonstruowany tak, aby gra-

jcy jak najmniej musia skaka po

wszelakich menu, a skoncentrowa

si na waciwym przeywaniu
przygody.

Oprócz „sztuczek” ukrywajcych

komputerowe elementy niezbdne
do wygodnej obsugi gry, zastosowa-

no ca mas rzeczy, które tworz
now jako w komputerowym RPG.

Istotn cech jest wczuwanie
si w jedn posta - tak jest w kla-

sycznych grach fabularnych - a nie

jak byo do tej pory w kilka postaci,

tworzcych grup. Sprzymierzone

osoby podróujce wraz z nami,

dziaaj wedug wasnych charak-

terów, nie mamy na nie bezpored-
nieg owpywu. Bd pomaga Ci

w trakcie walki, uywajc wasne-

go ora i magii, ale nie zawsze.

Kada z nich ma wasnych charak-

ter i od niego bd zaleay: ich

dziaania, sposoby wypowiedzi,
komentarze, to czy w obliczu nie-

bezpieczestwa uciekn, tuma-
czc si nie wyczonym elaz-

kiem. To wszystko stwarza wrae-
nie, ywych postaci towarzysz-

cych. Nie s one martwymi natura-

mi, ale istotami, które myl, czuj,

postrzegaj, doradzaj, kóc si
midzy sob.
WIEA: PODSUMOWANIE

Po skoczeniu caej gry uznaem,
e „Stonekeep" jest kamieniem milo-

wym w komputerowych RPG, za co

przyznaj grze tytu, SZCZEGÓLNIE
POLECANEJ. Brawa nale si za

projekt caoci gry: opowiadanie,

stworzenie legendy, koncepcji gry

pozwalajcej na peniejsze znue-
nie si" w wymylonej rzeczywisto-

ci. A wszystko to dziki: zastosowa-

niu nowej techniki tworzenia kompu-

terowego obrazu; prowadzeniu gry

jedn postaci, a nie ca druyn -

pozostali czonkowie druyny zostali

zaopatrzeni we wasn wol i cha-

raktery; doprowadzeniu do stanu jak

najmniejszej liczby elementów wyt-

rcajcych nas z wyobraonego
wiata; moliwoci uniknicia siowe-

go rozwizywania problemów.

Wadami gry s: czasami zbyt mo-

notonne aenie po lochach, ale taki

jest standardowy obraz eksploruj-

cych mroczne korytarze; koniecz-

no posiadania karty dwikowej
oraz brak penej polskiej wersji!!!

EMILUS

Gra otara si o rekomendacj

Dlaczego TAK: Gra jest

zbiorem dobrych pomysów doty-

chczas nie zastosowanych w kom-
puterowych RPG. Grafika i muzyka
„zauraczaj" gracza tak, e zapomi-

na o „szarym” yciu. Spotykane
postacie maj wasne charaktery,

przekonania, sposoby dziaania -

yj. Szczerze polecam!!!

EmHus

Dlaczego NIE: W grze nie ma
tak na prawd nic nowego.
Scenariusz liniowy, grafika - wbrew
zapowiedziom - te pozostawia co

nieco do yczenia. Stonekeep pow-
stawa za dugo i pomysy rewela-

cyjne na samym pocztku zdyy
si zestarze. Gra dobra ale nie

rewelacyjna.

Borek
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wiadczenia (zawsze 200). Ow-
szem, mona uchyla si i ucie-
ka, oraz zada dwa typy cio-

sów, ale walki nie do tego si
sprowadzaj. Nie mówic ju
o tym, e cios nie jest zobrazo-
wany graficznie - po morderczej
bitwie z trzema uzbrojonymi
stranikami moja posta wygl-
daa jak dopiero co wypolerowa-
na rzeba Apolla z muzeum.
Co do samej gry. Sprowadza

si ona do chodzenia, zabijania,

rzucenia czaru i zabrania kilku

przedmiotów. Oczywicie nie

zmuszaj nas do chodzenia
w prawo jak w „Battle Axe” czy
„Domanie”. Mona poczy
przedmiot z innym, zjada niek-

tóre rzeczy, wypija, odpoczy-
wa, wraca do poprzednich lo-

kacji, rozmawia, czyta, ale e-
by nazywa to od razu „nieline-

arn fabu” trzeba by cynikiem
albo hipokryt. Rozmawianie na
przykad odbywa si w sposób
hypertekstowy, znany uytkow-
nikom Internetu. Posta co mó-
wi (co jest przedstawione jako

napisy na dole ekranu), my zaz-

naczamy moliwe kwestie pod-
wietlone na czerwono i czytamy
dalej. Jeli wykorzystamy wszel-

kie podwietlone tematy, moe-
my zakoczy konwersacj. Bo-
hater spytany o co ponownie,
bdzie bezmylnie powtarza po-

dane ju informacje, chyba e
przyniesiesz mu jaki wany
przedmiot - wtedy jego „repertu-

ar” si zmienia. Czytanie wygl-
da podobnie, tyle e nie mona
wybiera kwestii. Wszystkie po-

zostae akcje polegaj na wska-
zaniu kursorem miejsca i wci-
niciu klawisza myszy. Jest to

druga mocna zaleta tej gry
(o pierwszej, któr spostrzegem
przewrotnie powiem na kocu).
Nie ma tu skomplikowanych
operacji i mnóstwa klawiszy po-

mocniczych. Bardzo to umila gr
i pozwala zatopi si w morzu in-

tryg, tarapatów i mrocznych ta-

jemnic...

Przez to uproszczenie jednak
grze brakuje wielu cech niez-

bdnych dla rasowej przygo-
dówki czy role-playa. Jak na
przygodówk za mao jest opi-

sów, dialogów i animacji. Role-

play natomiast to saby, bo op-
rócz zabijania i rzucania czarów
mój bohater nie wykonuje nic.

Nie mczy si, nie musi je,

nie myli, nie boi si, nie czuje.

Wykonuje tylko proste czyn-
noci przecitnego cyborga.
Nie mog jednak jednoznacznie
potpi tego, bo nie skoczy-
em jeszcze gry. Mam bowiem
podejrzenie, e nasze przygody
odbywaj si w wiecie wynio-
nym, bd nie do koca rzeczy-
wistym. Ale po co w takim razie

pokazane jest gnicie ciaa zabi-

tych potworów?
Same zagadki I denie do

celu gry (nie do koca sprecy-
zowanego) nie jest za trudne.

Niektóre problemy byy dla
mnie, jako dowiadczonego
gracza RPG wrcz banalne (jak

na przykad Ksiga Zagadek
w Archiwach), ale byy te trud-

niejsze, spdzajce sen z po-
wiek. Trzeba tu doda, e czs-
to rozwizaniem jakiego prob-
lemu jest dokadne przeszuka-
nie wszystkich miejsc, w któ-

rych ju bylimy. W ten sposób
znalazem bransolet koo wi-
zienia. Za takie poszukiwania
moemy by te wynagrodzeni
cho maym arcikiem (np. na
meblach w Sali Audiencji jedne-
go z druidów, Astora przybite

s tabliczki wielkoci jednego
piksela - „Prosz nie rysowa
mebli”...). A tak na marginesie,
to musz powiedzie, e auto-
rom nie brak poczucia humoru,
za co gra mimo wad i tak, b-
dzie mi si podoba. Wracajc
do amigówek. Zauwayem,
bdc rutyniarzem swois-
tego trainera w sa-

mej grze. Mianowi- ^
cie - wystarczy
doj do zielone- /

go stwora pilnu-

jcego drogi do
Archiw. Zabij go
i wyjd z tej —

| |
planszy. Wró
za chwil,

a okae si, e potwór zosta
wskrzeszony. W ten sposób
z pierwszego poziomu wywin-
dowaem si na czwarty. Jest to

ewidentny bd programistów,
a raczej specjalistów od fabuy.
I szczegóy - zabicie potwora
daje Ci, jak ju wspominaem
200 punktów dowiadczenia.
Po kadych 3 tysicach awan-
sujesz o jeden poziom. A na
pitym poziomie zwiksza Ci

si szybko z 2 na 3.

Powiem tylko, o której napom-
knem na pocztku, silnej zale-

cie gry. Jest to dwik (wcznie
z muzyk). Po pierwsze spenia
swoj rol stwarzajc dobry kli-

mat gry - te wszystkie wiergo-
tania ptaszków, tykania zegarów
i trzaski drzwi. Poza tym dobra-
no dobr muzyk i digitalizowa-

n mow, co ju dawno stao si
standardem. Wykorzystano jed-

nak moliwoci kart muzycznych
z rozsdkiem, o co najtrudniej

ostatnio. Jak to w zwyczaju firmy

Mindscape - nie tylko dostajemy
jako dwiku, ale i gwarancj
na drivery. „DRUID” dziaa bez
problemów na GUS-ie.

Jako mionik tego typu gier

nie mog powiedzie, e
„DRUID” mnie czym
zachwyci. Na pewno
mio zaskoczy muzy-
k, humorem (zwasz-
cza w instrukcji)

i dostarczy nieco za-

bawy.

Cornelli

bok satanistów, tem-
plariuszy I rycerzy

Okrgego Stou rów-
nie tajemniczymi pos-
taciami s druidzi.

Niewiele o nich wia-

domo, jeli chodzi
o fakty historyczne. Do dzisiaj

sprzeczne s opinie co do spo-
sobu i celu budowy krgu og-
romnych menhirów zwanego
Stonehenge. Przebogate tradyc-

je zawieraj jednak zakorzenio-
ne wierzenia, podania, które je-
li nawet nie s do koca zgodne
z prawd, to przynajmniej zas-

pokajaj wyobrani. Wszyscy
mamy wic stereotypowe wyob-
raenie druida - jest to poczci-
wy mdrzec w podeszym wie-

ku, eremita (patrz: Asterix).

Gra o powyszym tytule to

poczenie role-playa z przygo-
dówk, rzecz jasna wedug au-
torów. Moim zdaniem faktycz-

nie, to w 30% jest to role-play,

w 35% adventure, a reszta to

braki w obu dziedzinach...

Mamy wic, modny ostatnio,

izometryczny widok terenu, ren-

derowane postaci i kilka innych
rzeczy, ale zatrzymajmy si na
grafice. Owszem, na pocztku
moe to robi wraenie - Twój
heros ma budow Konana Bib-

liotekarza i mona nawet odró-
ni na jego ciele misie zbaty
tylny od prostownika grzbietu,

ale emocje spadaj po pierwszej

walce. Okazuje si, e wszyscy
przeciwnicy to po prostu so-

bowtóry, o innym kolorze brody
czy rodzaju broni (poza zielony-

mi stworami). Walka te wyglda
co najmniej miesznie - polega
to na piciu, góra szeciu cio-

sach i podliczeniu punktów do-
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poród istniejcych na
polskim rynku firm Avalon

chyba najsystematyczniej wydaje

coraz to nowe, polskie gry. Zapew-
ne dzieje si tak dlatego, e Avalon

nie zaapa si na pocig z duym
napisem Dystrybutorzy - eby
w ogóle utrzyma si na rynku,

trzeba teraz ostro pracowa. Z t
ostroci bywa rónie, niektóre gry

nadsyane z Rzeszowa wyrzucamy
przez okno po kwadransie, w niek-

tóre gramy troch duej, w niektó-

re chce si gra a do skutku.

Do tej ostatniej grupy naley
wanie tytuowy „Skaut Kwater-

master". W skrócie - wcielamy si
w skór lepszego aparata, bd-
cego po raz pierwszy w yciu na

obozie harcerskim. Waciwie to

nasz bohater nie jest harcerzem,

ale nie wnikajmy w szczegóy -

ka, uatwiajca dostp do praktycz-

nie wszystkich lokacji (cho nie

zawsze i nie do wszystkich - za-

nim znalazem namiot turysty i tar-

tak mino troch czasu, cho by-

najmniej nie s one schowane).

Skoro ju o interfejsie uytkownika
mowa - najbardziej kojarzy mi si
z Lucas Arts, cho ma swoje nie-

powtarzalne cechy - wród nich

i tak, e wybranie akcji „Dziaaj”

powoduje czstokro automatycz-

ne wybranie odpowiedniego przed-

miotu sporód posiadanych i wyko-

nanie nim dokadnie takiej akcji, ja-

ka moliwa jest w danym miejscu.

Bardzo uatwia to gr, czynic j
chwilami a za prost, ale póniej
mona dotrze do miejsca, w któ-

rym atwo si zaci na duej (jak

choby ja w tej chwili, fakt, e nie

przykadam si, ale stoj od kilku

dni w jednym miejscu).

Grafika nieodparcie kojarzy si
z „The Day of The Tentacle" - per-

spektywa jest wszdzie pokrcona
w dokadnie ten sam, niemoliwy

do przewidzenia sposób. Szkoda
tylko, e postacie i ich animacja

nie dorastaj jakoci do tych

SKAUT KWATERMASTER

Mamy tu i mysia dziura

grunt, e jest na obozie, chodzi

w zielonym mundurku, i jak to na

obozach harcerskich bywa, robi

rzeczy, których z definicji na takich

obozach si nie robi. A przynaj-

mniej tak myl rodzice, kiedy wy-

syaj na obozy swoje latorole.

W trakcie tych rónych zaj
obozowych dochodzi do lokalnej

tragedii - pewna druhna zatrzasku-

je si w czogu. Po co tam wesza
I dlaczego nie chce/nie moe wyj
nie jest jasne, wiadomo jednak, e
siedzi tam i czeka, a j kto uwol-

ni. Nasze zadanie polega na wspo-

moeniu jej i podaniu pomocnej

doni, albo innej czci ciaa, po

której wzmiankowana druhna wyj-

dzie z podrdzewiaego pomnika im-

perialnych zapdów naszego
wschodniego ssiada. Moe zresz-

t jest to pomnik czego innego?

Jakby na to nie patrze, „Skaut"

jest kawakiem bardzo fajnej przy-

godówki, nie za trudnej, nie za at-

wej i zrobionej z dobrym poczu-

ciem humoru. Co do tej trudnoci

nie chc si na razie wypowiada
do koca, bo recenzj pisz przed

ukoczeniem gry, ale to co widzia-

em zrobio na mnie bardzo dobre

wraenie. Caa historia dzieje si
w Ooboku Zdroju (mona doje-

cha PKS-em ze wiebodzina).

W trakcie gry poruszamy si po
raptem kilkunastu rónych lokac-

jach (naprawd nie ma ich duo,
a zdumiewajce, ile akcji mona
wycisn z tych kilkunastu ekra-

nów). W poruszaniu si pomaga
nam pewne novum - jest nim map-

z „Dnia macki". O animacjach trud-

no tu zreszt mówi, jako e w ca-

ej grze jest ich raptem kilka - ale

i trudno si spodziewa, e udao-
by si zmieci na dwóch dyskiet-

kach cae mnóstwo. To zreszt
jedna z ciekawszych spraw zwi-
zanych z gr - mimo, e jest ona

tak maa (w sensie objtoci jak
zajmuje na dysku), czynnoci, któ-

re trzeba wykona (i zwizanych
z nimi gagów) jest do duo. Tro-

ch przypomina to czasy pier-

wszego Larry’ego - powanej gry

na dwóch (wedug dzisiejszych

standardów niepowanych) dys-

kietkach po 360 kilobajtów kada.
Czy zostao jeszcze co istotne-

go do zauwaenia? Chyba nie. Gra

jest sympatyczna, ze wietn, napi-

san w najlepszym stylu powieci

Niziurskiego („Sposób na Alcybia-

desa") instrukcj, cao atwo si
instaluje, atwo si gra, rozmiesza
od czasu do czasu, moe troch
brakuje muzyki - w samej grze s
wycznie efekty dwikowe (zro-
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bione z tak mi dbaoci
o szczegóy - kiedy bohater chodzi

po ekranie, stukot jego kroków

przemieszcza si wraz z nim

z goniczka do goniczka; powy-
sze nie dotyczy oczywicie kart

monofonicznych). Nie jest to moe
osignicie na miar midzynaro-
dowych sukcesów uestów, chyba

(podkrelam: CHYBA, jeszcze nie

skoczyem gra, wic nie mog
oceni caoci) „Teenagaent” by
troch lepszy - ale na pewno gra

jest warta polecenia, bo jest sym-

patyczna i traktuje gracza powa-
nie, a nie usiuje mu udowodni
swoj wyszo. Jak to mawiaj
anglosasi: „highly recommended”.

Robaquez
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S
dzc po ostatnich produk-

cjach rónorodnych firm,

przyszo bdzie olbrzymi
aren wycigów, pocigów

i totalnego igrzyska. W zasadzie

kada szanujca si firma wydaa
ju co wycigowego. No, moe
Psygnosis nie - ale ale, wszak oto

pojawia si co wiadczcego na
korzy tej troszeczk ostatnio

ucichej firmy - gra noszca nazw
„WIPE OUT. W wolnym tumacze-
niu „wipe out” oznacza wymiata,
zmiata, co w naszej mowie potocz-

nej podchodzi pod pewnego rodzaju

stwierdzenie, co jest wymiatajce,
odjazdowe, czadowe, czyli po pros-

E
lement osaczenia, który czs-
to jest warunkiem wydobycia
z czowieka jego kracowych
moliwoci, zastosowano ju

w tak wielu grach, e potrzeba by
chyba samego Salomona, by na
próno nie wylewa hektolitrów cyfr

okrelajcych ile tego byo. Tym ra-

zem znowu zaczerpnito z garnka

opisanego „osaczenie", dorzucono
kilogram drutów, pó kilo maszyny
do pisania, kawaek kodu Mor-
ska (dodajmy, e napisanego przez

Marysiek, która w tajemnicy

przed swoim mem Janem saa
zaszyfrowane listy rubasznej treci

nie mniej frywolnemu Mustafie -
, nazwiska do wiadomoci redakcji)

oraz miesice wytonej pracy kilku

programistów. Z takich skadników
powstaa „Zon Raiders”, gra z zao-

I eni majca stworzy now nisz
nie tyle jakociow, co tematyczn.
Wycigów aktualnie na rynku

mamy od tak zwanego uderzenia,

nie mniej jest doomopodobnych
produkcji. Z prostego wnioskowa-
nia, konwergencja tych dwóch ga-

tunków powinna da co nowego.
W samej rzeczy daa, ale to nie

wystarczy do narodzenia si pro-

duktu bdcego hitem -
i o tym

przyjdzie nam si kolejny raz prze-

kona, mam nadziej, e autorzy

take to zauwayli.

Zacznijmy od tego, co gra sob
prezentuje. W przyszoci - wiem

tu tak extra, e szczka opada. Czy
jednak gra jest „wymiatajca”? - jak

zwykle naukowcy si spieraj, ale

taki ju ich przywilej.

Jako jedna z wielu gier wycigo-
wych, posiada z pewnoci wszys-
tkie cechy tej grupy. W grze

uczestniczymy w czym w rodzaju

wycigu formuy pierwszej, tylko e
w przyszoci. Zamiast paskich bo-

lidów, zasidziemy w kabinie nie

mniej paskiego pojazdu, ale przy-

pominajcego wygldem i zacho-
waniem bardziej myliwiec ni sa-

mochód. Cay wycig toczy si po
wyznaczonej trasie, bdc odmia-
n rampy, zbudowanej z futurys-

zanudzam, ale teraz gry to same fu-

turystyczne opowieci - wiat rz-
dzony jest przez korporacje, co nie

wiedzie czemu zawsze prowadzi

do walk, korupcji i ogólnej zawieru-

chy. W takim niedemokratycznym
wiecie, istnieje silnie zmotoryzo-

wana jednostka do zada specjal-

nych - nie jest ona adn z tych

pseudohumanitamych organizacji,

jak policja, czy suby specjalne. To
po prostu grupa najemników goto-

wa wykona kade zadanie.

Przystpujc do gry, wcielamy
si w nowego czonka teje grupy.

Zanim jednak rozpocznie cile taj-

ne misje, bdzie musia stopniowo

zalicza kolejne atwiejsze zadania.

Po inicjacji (jedno z najatwiejszych

zada), rozpoczn si schody, seria

misji w tzw. Strefie, skd tylko naj-

lepsi wracaj. Poruszajc si po
specjalnie zbudowanej szosie, b-
dziesz musia odnajdywa zadane
miejsca, przedmioty, w ten sposób
zaliczajc misje.

Praktycznie gra podobna jest do
„Descenta" z t rónic, e tutaj

mamy samochód, a raczej co
w tym stylu, gdy nad powierzchni
nie utrzymuje go tradycyjna war-

stwa gumy, ale tajemnicze pole

(technologia przyszoci). Nie zdzi-

wibym si, gdyby byo ono antyg-

rawitacj lub czym bardziej banal-

nym w stylu: proksemicznym wyna-
turzeniem o zabarwieniu korpusku-

Wipe
Out

tycznych stopów, potraficych wyt-

rzyma, destrukcyjn si pot-
nych silników. W trakcie jazdy nie

musimy si martwi o to, e wypad-
niemy z trasy, gdy pojazd i tor zos-
tay tak zaprojektowane, aby nie

ulegay zniszczeniu. Jednak kade
uderzenie w ograniczniki zmniejsza
nasz prdko, tym samym po-
zostawiajc nas w tyle za oddalaj-
cymi si konkurentami i nieubaga-
nie uciekajcym czasem. Zada-
niem naszym bdzie takie sterowa-
nie przyspieszeniem i odpowiednie
skrcanie, aby znajdowa si cay
czas nad rodkow czci toru -
tam gdzie jest pasko - w ten spo-
sób bdziemy najszybciej nabiera
maksymalnej prdkoci.
Oprócz standardowego zaanga-

owania naszych czci umysu od-

powiedzialnych za zrczno stero-

wania pojazdem, bdziemy mogli

zaspokoi jeszcze swoje instynkty

wojenne. Co jaki czas na powierz-

chni suncej pod naszym pojazdem
pojawi si obszar zmieniajcy kolo-

ry. Mamy w zasadzie uamek se-

kundy, aby znale si tu nad nim
i w ten sposób uaktywni odpowied-
ni gadet militarny. W zalenoci od
koloru, który aktualnie by w mo-
mencie naszego przelotu, uaktywni

si dana rzecz - s to wszelkiego

rodzaju rakiety, osony, przyspie-

szenia, itp. Dopóki nie wykorzysta-

ne zostanie poprzednio zebrane

lamym. Tak, czy inaczej nasz sa-

mochód unosi si tu nad ziemi,
a na dachu i wszdzie, gdzie si
tylko da, ma zamontowane róne-
go rodzaju dziaa, wyrzutnie rakiet,

karabiny, itp. A po co to wszystko?
No jake, wiadomo, e do strzela-

nia i to do okrelonych celów. Wy-
obramy sobie, e Strefa, w której

przyjdzie nam wykonywa nowoob-
rany zawód, a roi si od rónego
rodzaju robotów i wie strani-

czych. Jakby tego byo mao, te

wszystkie maszyny czyhaj na na-

sze ycie, prujc do nas oowiem
niczym pop-comem.
Gra nie wprowadza niczego poza

tym, co moglimy dowiadczy
w „Descencie” i mu podobnych,
a udawana nowa forma jest tylko

wybiegiem komercyjnym. Pozio-

mem i sam zabaw nie moe do-

równa nawet „Ouarantine". Jest

w sumie troch nudna, puste plene-
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uaktywnienie, dopóty nie bdzie
mona zebra nastpnego.
Do wyboru mamy 6 tras. Róni

si graficznie, ale i stopniem po-

wikania trasy.

„Wipe out” zauroczy mnie swoj
dynamik W sumie po „Hi-Octan©”

(TS10/95), czy jemu podobnych,

niewiele wprowadza nowego
w czci technicznej, a jednak jest

w niej co wieego. Grajc czuje
si pd powietrza, ostro zakrtów,
nabierane przyspieszenie. Z pew-
noci muzyka odegraa w tym swo-

j rol (profesjonalna cieka dwi-
kowa z kompaktu), jednak wikszcz zasugi przyznabym projek-

tantom torów i ludziom opracowuj-
cym ruchy kierowanego bolidu-my-
liwca, gdy dziki temu czujemy si
jak pdzcy elektron, który gdyby
móg, to pognaby z prdkoci
wiata w nieznane.

To dobra gra wycigowa, zado-
woli gusta asych na prdko gra-

czy. Jednak poza dobr rozrywk,
nie ma w niej niczego, czego by
nie byo w poprzednich kompute-
rowych wycigach.

EMILU

M.
trafia ee

ry, niewiele potworów i tak mona
wylicza. Kolejna próba tchnicia

czego wieego w gatunek, nies-

tety bez rewelacji. Gra mona, ale

ile mona w to samo?
EMILUS
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An Electronic Arts* Company

Jeste pocztkujcym kolaterem, którenisiL^rt9K/M|
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Cyfrowo opracowany dwik pozwala prowadzi interesujce dialogi z pas
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W wymylonym miejscu i atwo zapomnianym czasie ley Królestwo Magii.

Miejsce zalane gupot, przesczone perwersj, pachnce domem,

przyjemnie niesmrodliwe.Jako Sidney Wowiec,
albo Shah-Ron we udzia w czarnej komedii w towarzystwie

gburowetego Karczmarza i jego czarujcych kolegów.

i'iiTru
Dwie gówne postacie
Trzy róne przygody

Tony kawaów
rodowisko gry przygotowane na
komputerach "Silicon Graphics"

105 miejsc akcji

90 postaci w grze

Praktycznie niemoliwe
zagranie dwa razy tak samo

00- 855 WARSZAWA UL GRZYBOWSKA 39 TEL/FAX (22) 620 82 99. 24 03 14

AJm

I

w



L7

CO
najlepsze

Najlepsze gry dotr do Ciebie najprostsz z moliwych dróg:

do domu, za zaliczeniem pocztowym.

Wystarczy wypeni kupon i wysa go na adres:

WYSYKOWA SPRZEDA WYDAWNICTW KOMPUTEROWYCH
WYDAWNICTWO Bojkok. ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

Litil Divil Gremlin 386 69.54 z
Tytu gry: Producent: Wymagania: Cena: Manchester United PLC. Krisalis 386 36,60 z
1942 Pacific Air War MicroProse 386 95,16 z Metal Mutant Silmarils 386 24,40 z
Armored Fist NovaLogic 386 80,52 z Mortal Kombat 2 Acclaim 386 140,30 z
Batman Retums Gametek 386 70,76 z New World of Lemmings Psygnosis 386 85,40 z
BC Racers Core Design 386 53,68 z Nomad Gametek 386 76,27 z
Big RedAdventure Core Design 386 70.76 z Pacific Strike Electronic Arts 386, 15 HDD 67,10 z
Blade of Destiny US Gold AT 61,00 z Patriot Electronic Arts 386, SVGA 54,90 z
Bureau 13 Gametek 386 85,40 z Piotrków 1939 IPS CG 386,2 MB 56,73 z
Buzz Aldrin's Race into S. Electronic Arts AT 48,80 z Pnvateer Origin 386, 20 HDD 73,20 z
Cannon Fodder 2 Virgin 386, 8 MB 61,00 z Ouarantine Gametek 386, 8 MB 69,54 z
Colonization/PL MicroProse AT 85,40 z Retribution Gremlin 386 97,60 z
Comanche NovaLogic 386 91,50 z Return of the Phantom Microprose AT, 2 MB, EGAA/GA 61,00 z
Christmas Lemmings 94/95 Psygnosis AT 67.10 z Robinsosn’s Requiem Silmarils 386 58,56 z
Cuckoo Zoo/ PL Electronic Arts 386 67,10 z Sabre Team Krisalis 386 47,58 z
Desert Strike Gremlin 386. 1 MB 61,00 z Shadowcaster Origin 386, 16HDD 61,00 z
Dracula Psygnosis AT 18,30 z Scottish Open Core Design 386 58,56 z
F-14 Fleet Defender MicroProse 386 73,20 z Soccer Kid Krisalis 386 47.58 z
F-15 Strike Eagle III MicroProse 386. 2 MB 61 ,00 z Starblade Silmarils 386 24,40 z
FiekJs of Glory MicroProse 386, 2 MB. EGAA/GA 61,00 z Storm Master Silmarils 386 30,50 z
Fight Of Amazon Oueen Renagade 386 75,64 z Subwar 2050/PL McroProse 386, 1 MB 79,30 z
Football Glory Black Legend 386 51 ,24 z Star Crusader Gametek 386, 2 MB 80,52 z
Frontier Elit IL Gametek 386, 2 MB 36,60 z Syndicate/PL Bullfrog 386, 4 MB 69,54 z
Guitty Psygnosis 386 85,40 z System Shock/PL Origin 486, 30 HDD 103,70 z
Hand of FateTH. Virgin 386, 2 MB RAM. 20 HDD 67,10 z Task Force Microprose 386, 2 MB, MCGA/VGA 67,00 z
Hannibal /PL Core Design 386 . 47,58 z Teenagent Mirage AT, 2 MB RAM 49.41 z
Harpoon II Electronic Arts 386 79,30 z Tesserae Gametek 386 63,56 z
Hired Guns Psygnosis 386. 1 MB 36,60 z TFX Ocean 386 115,90 z
Humans 2 Gametek AT 36,60 z The Games Ocean AT, 4 MB RAM 24,40 z
IndyCar Racing Virgin 386 56,12 z Theme Park Bullfrog 386, VESA, 18HDD 79,30 z
Innocent Psygnosis AT 46,36 Z UFO; Enemy Unknown Microprose 386,2 MB 67,10 z
Ishar 2 Silmarils 386 39,04 z Ultima Underworid II Origin 386. 2 MB. 73,20 z
KA-50 Hokum Virgin 386 85,40 z Universe Core Design 386 58,56 z
Kasparov's Gambit Electronic Arts 386 67,10 z Utopia Gremlin 386, 2 MB 30.50 z
Kingmaker US Gold AT 61,00 z Wing Commander Armada Origin 386 67,10 z
King's Table Gametek 386 66,00 z Wolfpack NovaLogic AT 50.02 z
Klik & Play Europress 386 85,40 z Zool Gremlin 386 36.60 z
Lamborghini Titus 386 40,26 Z Zool 2 Gremlin 386, 2 MB 46,36 z
Lands of Lor Virgin 386, 2 MB. 21 HDD 85,40 z X-COM: Terror z gbin/PL MicroProse 486 85.40 Z
Leisure Suit Larry VI Sierra 386. 15 HDD 73,20 z

Ap*dya Team 17 32,94 z
Assassm Team 17 32,94 zf

Arcade Poo Team 17 38.43 zf

Allen Breed Team 17 41.48 21

ATR Team 17 84.18 zf

Allen Bread Tower Assault Team 17 68,32 zf

Body Blows+Superfrog+Otrer Team 17 68.32 zf

Bodv Blows Team 28.67 zf

Cardiaxx Team 17 23.18 zf

Creatures Kompan 19.52 zf

Deep Core ICE 25.62 zf

Orakula Psygnosis 18.30 zf

Fields ol Glory McroProse 61,00 z
Fire Force ICE 25.62 z
Furry of the Furnes Mindscape 60.39 zf

Hired Guna Psygnosis 46.36 21

Humans 2 Gametek 30.50 z
Innocent Psygnosis 32.94 zf

K - 240 Gremlin 61,00 zf

Kmo’* Table Gametek 63.00 21

Kmgmaker USGod 61.00 zf

Lcst »n Min MarkSoft 30.50 zf

MrTomato Avalon 20,74 zf

Ore«nve 28.67 zf

Sud Marks Acid Software 45.14 z
Syndcate Bullfrog 58.56 zi

Theme Park Electronic Arts 79,30 zf

Titanic Bmky Avaon 17,69 zf

Total Camaga ICE 25,62 zi

TroB* Flak 26,84 zf

Tornado Digital Integ. 63.44 zi

Utooia Gremlin 30.50 zf

Za elazn Bram Ego 28,84 zf

Zool Gremlin 36.60 zf

Zool 2 Gremlin 43.36 zf

Relds ot Gory McroProse 61,00 zf

Guardian Aad 38.43 zf

New World of Lemmmas Psygnosis 85.40 zl
#

Oscar Flair 32,94 zf

Overkifl Mindscape 32.94 zf

Roadkill AcxJ 38,43 zl

Super Sktdmarka Aad 47.58 zl

Super Stardust Team 17 91,50 21

Theme Park Electronic Arts 79.30 zf

Tornado Digital Integ. 66.49 z
UFO: Enemy Unknown McroProse 67.10 zf

KLASYKA
Cadawer Pajoff MicroProse 24,40 zt

CotoneTs Beuesl Sierra 24.40 zf

Cruise for a Corpse Delphine Soft 24.40 zf

Desert Strka Electronic Arts 24,40 Zf

Dungeon Master Psygnosis 18.30 zf

F- 19 McroProse 18,30 zf

Futur Wars Defphtne Soft 24.40 zf

Gunship 2000 McroProse 30.50 zf

Kings Ouest 1 Sierra 30.50 Zf

Knights of the Sky MicroProse 24,40 z
Legends of Valour USGod 24.40 zf

Unks-Golf Access 18.30 z
Manhunter 2

Midwinter II McroProse 24.40 zf

Operation Stealth Delphine Soft 24.40 zl

Rlsky Woods Electronic Arts 18,30 zf

Road Rash Electronic Arts 18.30 zf

Shadowtands Domar 18.30 z
Space Ouest 1 Sierra 30.50 Zf

Wrng Commander Orgm 18,30 zt

Kupon znajduje si na stronie 26.

Objanienia do skrótów stosowanych w kolumnie wymagania:
AT - At 12 MHz. 1 MB RAM. VGA. miejsce na dysku twa/dym. 386 - 386SX. 4 MB RAM, VGA, miejsce na

dysku twardym 486 - 4860X 40 MHz
4 MB RAM. VGA. miepce na dysku twardym, karta dwikowa z WaweTable. mysz.

Katalog z pen ofert wysyamy po otrzy-

maniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.



ALOKACJA RODKÓW
Chwilowy kryzys w wydawaniu

gier na Amigi spowodowa, e nie

mam w co adowa forsy. Dlatego
do majej A600 HD chc dokupi je-

den z kilku bajerów: Action Replay,

kart graficzna lub zegar. Podpo-
wiedzcie, co si naprawd opaca,
jeeli nie chcecie bym topi szmal
w konkurencyjnych pismach.

Tymek z Jeyc

Przejci grob kupowania kon-
kurencji proponujemy zakup Ac-
tion Replaya, bo t maszyn mo-
esz nawet kwiatki sadzi.

DOKADNO
Którego dnia od zaoenia Zie-

mi, a dokadnie rzecz ujmujc ze
strony astronomiczno-geograficz-

no-plastycznej dnia pitego nast-
pujcego w kolejnoci po nowiu,

a za osiem dni pónoc, w omioli-
terowym miesicu, bdcym po
trzydzieci i jeden majcym dni,

a przed dwunastym od pocztku,
a pierwszym od koca, w roku

piset i osiemdziesit pi od
czasu, gdy krzye czarne na rów-
nin wylegy, a blask soca zam-
knity w z metalu kutych przed-

miotach mordercze rzuca refleksy

swoje na okolic cisz porann
upion, i gdy las ruszy, a Mars
swe dzieci prowadzi ku chwale...

Pawe & Marcin

Mylicie si. To byo wczoraj.

DYSTRYBUTORZY
LEGALNI I „LEGALNI”
Opisujecie wycznie gry na

SNES-a i Gam Boya (czasem
przemknie gierka na Jaguara).

Dalczego? (...) Na pewno odpo-
wiecie mi, e (bo wierz, e moj
list zostanie wydrukowany [my
w te to wierzymy - przyp. s.C.]),

e: „Opisujc gry na konsole bazu-
jemy tylko na tym, co dostajemy
od legalnych dystrybutorów...". Je-

eli od dystrybutoerów SEGI nie

dostajecie nic, to wylijcie im tak
wizank, eby zaczli Was grami
zasypywa.

Damian Wolaski

Gdybymy mieli komu, z pew-
noci bymy wysali. W tej chwili

nie ma dystrybutora SEGI z Pol-

sce, ale co si w tej sprawie dzie-

je. Z pewnoci postaramy si opi-

sywa gry na Sony Playstation,

gdy wejdzie na rynek polski. A
SNES i Jaguar? Có, te konsole
maj legalnych dystrybutorów,

a nie detalistów wocych przez

granic po par sztuk.

DYWAGACJE SCHOLASTYCZNE
Triumwirat - (...) w staroytnym

Rzymie porozumienie zawarte mi-
dzy TRZEMAmami stanu w celu

sprawowania wspólnych rzdów.
Zastanawia mnie dlaczego w nu-
merze 43/10 napisalicie, e jes-

tecie rzdem dwuosobowym?
Kwadrat

W redakacji porozumienie zosta-

o zawarte midzy jednym mem
(Sir Haszak) i dwoma kawalerami
(Emilus, Gawron) w stanie pom-
rocznoci jasnej, ciemnej bd in-

nej i to bynajmniej nie w staroyt-
nym Rzymie tylko przy ul.Wspólnej
61. Potem Gawron zmieni barwy
klubowe przechodzc oficjalnie do
„Bajtka". Pisa dla nas dalej, ale

rzdzi ju nie móg. Duumwirat
brzmia gupio, wic nazwa zostaa.

KRÓL NA PRZYJACIÓK
Czy gr .Król lew” bd moga

kupi u nas na Amig 500.

Maja

Obawiam si, e Ci si to nie

uda. „Króla Iwa" wydano jedynie

na Al 200.

KUREKTA
Nie jestem pewien, czy Wasza

kurekta nie jest przypadkiem - wy-
baczcie to okrelenie - do chrzanu.

Pozwalam sobie na takie stwier-

dzenie ufny we wasne kompeten-
cje jzykowe, nie najmniejsze

zreszt, cho fachowcem od gra-

matyki nie jestem, specjalizujc si
w historii literatury.

Tomasz lczka

Z przykroci przyznaje

my Panu racj. Czowiek
za ni odpowiedzialny

reprezentuje profesj,

która z definicji in-

stnieje po to, by

jzyk ojczysty

kaleczy. Mi-

mo jego

szczerych
chci i uf-

noci we
wasne
kompeten-
cje jzyko-
we, po paru

przeczyta-
nych tekstach

Badjoya czy

Feriona za-

cz mie

wtpliwoci, w jaki sposób naley
pisa wasne nazwisko. I ten stan
utrzyma si do dzi.

To jednak tylko jedna strona me-
dalu. W „TS" jzyk stanowi tworzy-
wo uywane czsto wiadomie
w sposób niezgodny z zaleceniami
filologów czy purystów. Sporo jest

neologizmów, o które zreszt nie

trudno w niezleksykalizowanym
sownictwie komputerowym. Dos-
tao nam si za to od Ibisa. Zga-
dzam si, e prócz nich zbyt wiele
w pimie racych bdów inter-

punkcyjnych, skadniowych, ortog-

raficznych. W przypadku interpun-

kcji i ortografii nie ma wytumacze-
nia dla przeocze korektora (chyba
e byoby nim przepracownie;
w kocu zajmuje si nie tylko ko-

rekt, lecz take dziesitkiem in-

nych rzeczy), ale skadni czsto
nie da si poprawi, bo naleaoby
pisa cay tekst od nowa. Na to nie

starcza czasu.

Cay czas zastanawiamy si, co
w tej sytuacji zrobi. Sposób zap-
roponowany przez Pana w licie

z pewnoci rozwaymy. Dziku-
jemy za yczliw krytyk.

MARZENIE
Chodz do ósmej klasy szkoy

podstawowej i nadszed czas, aby

wybra sobie

now szko
i przyszociowy za-

wód. Moim problemem
jest to, e marz o tym, aby

zosta testerem gier.

Micha Godowicz

Testerem gier si nie jest, teste-

rem gier si bywa. Jeli ju ko-

niecznie chcesz mie w pracy co
wspólnego z grami powiniene si
zastanowi czy nie pój do lice

urn do klasy: humanistycznej (tam
mógby nauczy si jzyka pol-

skiego i robienia z niego uytku,
by móc potem recenzowa gry,

czyli zosta dziennikarzem kom-
puterowym: studia jakie wybie-
rzesz nie graj roli - najwyej b-
dziesz mia drugi zawód wyuczo-
ny), o matematyczno-fizycznym
(potem na informatyk na politech-
nice, skd prosta droga do progra-

misty piszcego gry lub wybranie
si na studia menederskie i zat-

rudnienie si w firmie dystrybuuj-
cej gry). Kada z dróg jest dobra
wic powiniene wybra zgodn
ze swymi uzdolnieniami.

MIKOAJ
W tym roku Mikoaj do mnie

przyszed. Chlip. Dlaczego? Bo
mu brod rok temu spaliem i chy-

ba si obrazi.

Miecznik

Palenie brody Mikoajowi jest

starym zwyczajem Buriatów, któ-

rzy s azjatyckim ludem nie lubi-

cym prezentów. W naszej tradycji,

nieco bliszej obyczajom zachod-
nioeuropejskim Mikoaja co najwy-

ej si za brod cignie. Jak wic
atwo zauway u Buriatów Miko-

aj nie ma prawa si obrazi na
zwyczajowe spalenie brody, u nas
za ma. Przynajmniej tak twier-

dzi Kopalny.

NIEWACIWE
ZASTOSOWANIE
Od czasu, gdy przy-

piam do koszulki

nabyty na GAMBLE-
RIADZIE Wasz zna-

czek („TOP SECRET -

nie jeztem normalny")

rodzina, znajomi, ludzie

na ulicy zaczli dziwnie

mi si przyglda - nawet pies s-
siada unika mnie na schodach...

Co mam robi?

I

Wiewióra

Nic! Spróbuj wykorzysta zna-

czek wsiadajc w godzinach
szczytu do rodków komunikacji

miejskiej. Jeli wokó Ciebie zrobi

si luno, moesz przysa nam
podzikowania.

O RYSOWANIU
Czym naley rysowa rysunki?

(oówkiem, dugopisem, czy
czym?)

Punisher

Najlepiej „czy czym" byle nie na
kartce w kratk. Mona take ma-
lowa, rzebi (nawet w pynie),

toczy obunó w glinie, kreli
piórkiem za wgem i nadsya te
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wszystkie formy plastyczne do re-

dakcji ku ukontentowaniu Dob-
rochny.

PENTIUM W PYTANIACH
I ODPOWIEDZIACH
Czy Pentium 66 jest wolniejszy

od 486 DX4/120 lub 486
DX4/1 00? Ile razy Pentium 133
MHz jest szybszy od Pentium 90
lub 100 MHz? Czy za 5 miesicy
bdzie si opacao kupi Pentium
90 lub 100?

Krystian Nowak

Z naszych dowiadcze wynika,

e 486 DX4/1 20 ma wydajno po-

dobn do Pentium 75. Pentium 133
MHz ma w tecie sysinfo 420, za
w Pentium 100 - 315. Jeli chodzi

o ostatnie pytanie, to pod wzgl-
dem ceny z pewnoci zyskasz, bo
ju teraz pojawiaj si procesory

Pentium 1 66. Za 5 miesicy wejd
z pewnoci do sprzeday jeszcze

szybsze procesory, a dziewidzie-
sita i setki zapewne bd w cenie

dziesiejszych siedemdziesitek
pitek. Po szczegóy odsyam do
„Uniwersytetu gracza".

PLAKAT Z KOPALNYM
Plakat z Kopalnym to niezy po-

mys, ale powinien by drukowany
tylko w numerah kupowanych
przez Nas - Dziewczyny (jeste-

my odporniejsze i bardziej zainte-

resowane).

Ki CA.A

Biorc pod uwag wyniki ankiety,

plakat naleaoby umieci w 6

(sownie szeciu) ezgemplarzach

pisma. Przy naszym nakadzie wy-

noszcym nieco wicej ni 6 egzem-
plarzy pozostaje da odpowied na

jedno trudne pytanie: w których?

POMOECIE?
Ja chyba zwariuj (a moe ju

zwariowaem). Za kadym razem,

gdy gram w „Xenona 2" na PC
przed trzecim levelem wyskakuj
napisy „INSERT OTHER DISK".

Pomócie.
Emil Kowalski

Tak to bywa. Gry nawet takie sta-

re jak „Xenon 2" nie mieszcz si na
jednej dyskietce. Niemiao pragn
zauway, e orygina mia na pew-
no wszystkie potrzebne dyski.

PRZYPADEK KOPALNEGO
Dlaczego Kopalny ma tak

brzydk buzi.

Maja

W e

wczesnej

modoci
wymusi
pierwsze-
stwo przejaz-

du na pocigu
pancernym.

PRZYWIZANIE
Mam 25 numerów Top Secretu,

kupuj go co miesic. Lecz pew-
nego dnia co skusio mnie bym
kupi [... - ocenzurowano zgodnie

z nieobowizujc ju ustaw;
rozdzia, paragraf i punkt do wia-

domoci redakcji], lecz gdy wszed-
em do sklepu i zobaczyem Top
Secret, nie mogem si oprze
i kupiem 2 egzemplarze tego sa-

mego numeru.

Serdel X

Drogi Serdlu X! Staramy si
w kadym egzemplarzu naszego
pisma pisa dokadnie takie same
artykuy i zamieszcza takie same
opisy jak w pozostaych. Moe nie

zawsze si nam to udaje, ale jeli

ju chcesz kupowa dwa egzem-
plarze naszego pisma, by je po-

równa (inny powód takiego pos-

tpowania nie przychodzi mi na
myl), staraj si kupowa w dwóch
rónych kioskach.

REAKCJE POANKIETOWE
No i pytanie, które spowodowa-

o u mnie [—] do kwadratu, czyli

XIII - dalczego pozwolilicie wyb-
ra tylko jedn odpowied? Czy
jestecie tak mao samokrytyczni?

Chicko

Jestemy, doprawdy, jestemy.

W dowód szczerej ekspiacji goto-

wi jestemy gra przez dwie go-

dziny w najgorsz gr roku. W py-

taniu XIII dalimy do wyboru tylko

jedn odpowied, poniewa chcie-

limy wiedzie co NAJBARDZIEJ
Wam si nie podoba. A swoj dro-

g naley umie wybiera.

RÓNICA
Dlaczego w Polsce nie ma ta-

kich konsolowych magazynów jak

w Szwecji?

Andrzej Tyczyski

Na pytanie odpowiem pokrtnie,

W Polsce wystarczy graczy, aby
takie pismo miao cakiem przyz-

woity nakad, ale najprawdopo-

dobniej zabrakoby firm, które

chciayby si w nim reklamowa
(legalnych dystrybutorów jest pa-

ru, a nielegalni sprzedawcy i tak

sprowadzaj tyle, eby od razu

sprzeda, wic po co reklama?),

a bez nich przedsiwzicie nie ma
sensu. A w Szwecji na wyraniej

reklamodawców dostatek.

SZYFR
Co znacz te dziwne znaczki -

CB CH10 (27,070 MHz), które na-

pisa Wodzu w hiperach?! Czyby
by agentem tajnych sub wywia-
dowczych, wstpi w szeregi kon-

kurencji, odbia mu szajba, czy te
przypadkiem nacisn kilka klawi-

szy. Prosz o szybk odpowied,
od której zaley poycie sexualne

miliardów humanoidów na setkach

planet w naszej galaktyce!

Wiedmin

Nie chcc zaburzy ycia sek-

sualnego humanoidów musimy
zdradzi (oczywicie to informacja

cile tajna specjalnego znacze-
nia), e jest to przepis na sernik

babuni Wodza zapisany dla nie-

poznaki w postaci chemicznej.

UBIÓR ZDOBI CZOWIEKA
Z przykroci stwierdzam, e

zmuszony jestem wykopa spod
truskawek mojego morgersterna

i ruszy na Suby Polsce, uwolni
ludzko od teamu (?) Alex&Gaw-
ron. Wbrew akcji sprztania wia-
ta pozostali oni na miejscu, szpe-

cc krajobraz, a co gorsza piszc.

Ten, kto da im w apy „Stip Poke-
ra Pro” by chyba po seansie cze-

go nielegalnego. Na widok scre-

en-shotów jakie dobrali (dobra?)

mona si postrzeli z uku! Czy
kto mógby ich uwiadomi, co
oznacza sówko „strip"?

Feud

Gawron jest ju duym chop-
cem i najprawdopodobniej (nie wie-

my tego na pewno) uwiadamiany
by nie musi. Angielski zna w stop-

niu zadowalajcym, tak e wyrazy
hot-dog, coca-cola i strip nie byy
mu obce. Obrazki, jakimi zilustro-

wa sw recenzj, charakteryzowa-

y si brakiem elementów moralnie

nagannych. Chwaa mu za to!

WIDZENIE
Widziaem Haszaka! Widziaem

Haszaka! Widziaem Haszaka!
Widzia...

MAC

A co my mamy powiedzie? My
go widzimy CODZIENNIE!!!

WYGLDANIE KRZYSIA
Co si stao z K.K., bo jako go

ostatnio nie wida. .

Tie Staczyk

Wczeniej te go nie byo wi-

da, bo z Ursynowa Gdaska-Zas-

py kawa drogi.

ZADYSZKA TWARDZIELA
Borku, czy moesz mi powie-

dzie (napisa?), jakie programy

su do skadania sampli, mikso-

wania itp. (wspomniae o tym

w TS Shareware) oraz jak poska-
da z obrazków animacj FLI lub

jaki inny korzystny format ani-

macji. Tworz w 3D Studio, a tam
nic takiego nie da si zrobi, a jak

zrobi animacj 320x200, to twar-

dziel nie nada wgrywa posz-

czególnych klatek.

Butch

Jak stwierdzi Borek najlepszym

programem rozprowadzany z So-
und Blasterami (tytuu nie pami-
tam), natomiast animacje FLI mo-
na zrobi „Autodesk Animatorem”.

Wicej rzeczy nie pamita, za skle-

roz serdecznie auje i obiecuje

popraw (przynajmniej na twarzy).

ZASZOCI
W numerze 17/93 w opisie do

gry „Sabre Team” Emilus napisa,
e szykuj si nowe misje. Z regu-

y jestem cierpliwym czowiekiem,
ale takie czekanie ju mnie nudzi.

dam sdu nad Emilusem lub

rozpatrzenia tej sprawy na amach
waszego pisma.

Królik

Emil nie kama. Nowe misje by-

y w przygotowaniu. Mona wnie
spraw, e o nich nie napisa, gdy
ju si pojawiy, ale poniewa pro-

kurator jest jego dobrym koleg,
ledztwo w tej sprawie i tak zosta-

nie umorzone.

ZAARTY WIRUS
Mam problem z komputerem ty-

pu IBM PC. Miaem wirusa, który

uszkodzi mój dysk twardy C. Za
kadym razem, gdy wczam kom-
puter wywietla sie napis: DRIVE
NOT READY ERROR insert BO-
OT diskette in A: Press any key
when ready. Wkadam dyskietk
systemow i jak chce przej na

dysk C to pisze: lnvalid drive spe-

cification.

Arkadiusz ochowski

Na pewno paskudny wirus zag-

rzeba Ci i bootsektorze lub

w FAT. Jedynym rozwizaniem
jest wydanie komendy FORMAT
C: i nacinicie dwa razy ENTER.
Potem z danych na dysku zrobi
si szukane, ale takie jest prawo
dungli.

Na listy po raz trzeci odpowia-

daa niezobowizujco seorita
Clara, co oznacza, e ma coraz

wiksze szanse dotrwa do pite-

go jubileuszu prowadzenia rubryki

„Listy".

P.S. Syszaam od Deana, e
mniej mnie lubicie ni Sir Hasza-
ka. Dlaczego?!



CZYTELNICY NADESALI

Tytu jest w trakcie tworzenia.

Zastanawiajca jest sprawa proporcji komputerów, dla
których przeznaczone s opisy, przychodzce do tej rub-
ryki. Zdecydowana wikszo to 8-bitowi weterani. Czyby
uytkownicy tych maszyn mieli je ju tak dugo, e dopie-
ro teraz s gotowi napisa wasny tekst o jakiej gierce?
Czy te oznacza to, e nowe pokolenie jest bardziej nasta-
wione na konsumowanie, ni cho troszk dodanie do na-
szego wiata od siebie? Mam nadziej, e tak nie jest, e
tylko nie jestecie pewni, czy opis programu na Wasz
maszyn bdzie tu mile widziany, „bo tu pokazuj si tyl-

ko teksty o grach na Commodora i Atari”. Wcale tak by
nie musi. Przychodz do redakcji listy z narzekaniami, e
dajemy mao opisów na dan konsol. Zamiast lamento-
wa, moe dobrym pomysem byoby spróbowa was-
nych si tutaj, w tej rubryce. Zapraszam wic wszystkich,
a zwaszcza konsolowców, do udziau w naszej zabawie.
A nagrod jest wspaniaa roczna wycieczka po wiecie

gier komputerowych, ufundowana i prowadzona przez
Top Secret. A jest to wiat coraz wikszy, wic dobry
przewodnik przyda si Wam na pewno.
Mam jeszcze prob do jednego z naszych dzisiejszych

autorów: Twórco opisu LAST ACTION HERO, nie moemy
zrealizowa Twojej, wspomnianej przed chwil, prenume-
raty, poniewa nie podae nam swojego imienia i nazwis-
ka. Wzywam Ci do skontaktowania si z nami, poprzez
przesanie swoich penych danych, na przykad na kartce
pocztowej. Po dokonaniu tych czynnoci, bd móg spe-
ni swój jake miy obowizek nagradzania i wreszcie
spa w spokoju.

Dean

PIRAMID

Z planety Nuibi przylecia wysannik o imieniu Seti, eby rozwiza bu-
dowl piramidy. Ta operacja figuruje pod kryptonimem Piramid. Zada-
niem w tej grze jest zebranie 10 kawaków pergaminu, które s poroz-
rzucane po caym obiekcie.

Ten pergamin przedstawia budowl piramidy.

Mariusz Chako
Komputer: Atari XL/XE

LAST
ACTION
HERO
Czsto gdy wychodz z kina czuj

pewien niedosyt. Film skoczy si tak

szybko, zabysy wiata na widowni.

Serce wali jeszcze ze zwikszan prd-
koci, przez mózg przepywaj tysice
myli. Nadmiar adrenaliny nadal kry
po moim cielesnym systemie irygacyj-

nym, a oczy zawi w nowym owietle-
niu. Wtedy, przez chwil mam wraenie,
jakbym by na granicy dwóch wiatów.
Si zmuszony do powrotu do rzeczy-

wistoci, chc zosta jeszcze w wiecie
filmowej Iluzji. Niejeden z Was pewnie
przey to samo. Niejeden zapragn
wtedy cho raz w yciu odby wspania-

przygod. Potrafi wyj z niej bez
szwanku, jak ten twardziel z duego ek-

ranu. I to jest wanie magia kina!

Firmy produkujce gry komputerowe
ju dawno odkryy, e na tym rodzaju

magii mona niele zarobi. Wystarczy
bohaterów i ich wyczyny przenie z ki-

nowego ekranu na nasze monitory.

Efekt jest taki, e jeeli film bardzo Ci

si podoba, to kupisz gr tylko po to,

aby przey jeszcze raz to samo, co
w kinowej sali.

Gra LAST ACTION HERO to kolejny

przykad takiej produkcji. Jej fabua jest

oparta na filmie Johna McTiemana, pod
tym samym tytuem. Gracz wciela si
w posta policjanta Jacka Slatera, którego

w filmie zagra Arnold Schwarzenegger.

Musz przyzna, e pierwsze wrae-
nie, jakie zrobia na mnie ta gra, byo
mam. Nie imponuje bajeczn grafik,

fenomenaln muzyk, czy genialnymi

pomysami. Powiem wicej, z samego
pocztku niele mnie wkurzya. Dopiero

gdy ochonem, podszedem do niej od
innej strony.

Sterujc Slaterem szybko zorientu-

jesz si jak rozwizano sposób walki.

Mimo, e autorzy wyposayli go
w sze chwytów, naprawd sensowne

jest tylko uderzenie pici, a reszta to

tylko ciosy pomocnicze.

Caa sztuka polega na tym, aby nie

da si zaj z dwóch stron na raz. Bo
z jednej, bez wzgldu na liczb prze-

ciwników i tak jeste niepokonany.

Grafika programu utrzymana jest

przez cay czas w tym samym stylu

Ta, to cig podobnych do siebie wido-

ków, z minimaln iloci szczegóów.
Odbiorca ma wraenie, jakby wykona
j kto o szablonowym sposobie myle-
nia. Same postacie zrobione i animo-

wane s adnie. Niestety jest ich tylko

osiem rodzajów i na ostatniej planszy
zaczynaj nuy.

Gra skada si z piciu poziomów
i po przejciu kadego czeka nas poje-

dynek z bossem. S nimi w kolejno:
BOLO, JET, BENEDICT, HOCKEY
i znów BENEDICT tyle. e w towarzys-
twie RIPPERA.
Cao okrasza fajna muzyka, która

nie jest moe arcydzieem, ale zagrze-

wa do walki i pasuje do nastroju.

Pora na podsumowanko. LAST AC-
TION HERO to prosta gierka na trzy,

cztery godziny. Tym, którzy zjedli zby
na mordobiciach, chyba nie przypadnie

do gustu. Brak w niej specjalnych

chwytów, bonusów czy moliwoci uz-

brojenia si w dodatkowy sprzt. Lecz
jeli uda Ci si kiedy na ni natkn, to

spróbuj zagra, a nu widelec mile sp-
dzisz czas. Przecie kady lubi czasem
skopa bliniemu tyek.

Na zakoczenie trzy rady od zawo-
dowego sadysty:

- Uderzenie zadawaj zawsze z pici
(wyjtkami s pojedynki z bossami np.

z BOLO), dalej mona improwizowa.
- Cios z baki - stosuj, gdy bardzo Ci

si spieszy, a klient stoi tu przy Tobie.

- Na czwartym poziomie pojawia si
dziadzio ze spluw. Strzela on zawsze
w miejsce, gdzie stoisz. Pocisk do
dugo leci i jak to on, zabija kadego,
kto wejdzie mu w drog. Wykorzystaj to

do eksterminacji swych pozostaych
wrogów.

SZLAPAR

Komputer Amiga
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Stonekeep
DROGA OD POCZT-
KU DO KOCA
Czyli jak przej cay Stone-

keep. Spisane przez Emilu-

sa i Hegemona Macieja.

Na poziomie GA-
TES+PITS tustym dru-

kiem oznaczaem opisy

odnoszce si do pozio-

mu PITS, zwykym dru-

kiem do poziomu GATES.
A teraz kolejno krok, po

kroku jak przej. Naley
stosowa si do kolejno-

ci podawanych poziomów

i liczb, a gr „Stonekeep*

zakoczysz w cigu okoo
1 doby cigego grania.

ENTRANCE
TO STONEKEEP
1. Start

- Zbierz rzeczy.

- Id za niebieskim wiat-

em, a do 2.

2. Przesu dwigni 3 razy.

3. Na zachodniej cianie

przesu ceg, i za ni
znajdujc si dwigni.
Otworzy si korytarz 4.

4. (X7 Y23) na cianie

pónocnej przesu ceg
i we sztylet. To dobra

bro. Warto j trzyma
w rce. Zbierz reszt rze-

czy z koca korytarza.

- Zabij bkajc si na

tym poziomie gigantyczn

mrówk.
5. Otwórz skrzyni i za-

bierz z niej wszystko.

Przeszukaj komnat, skó-

rzana zbroja Ci si przyda.

-Wró do 2 i zejd scho-

dami na dó.

RUINS OF
STONEKEEP
Ist LEYEL
1 . Wysuchaj
Shadowkinga.
- Id do 2. omijajc potwo-

ry, chyba e lubisz to robi.

2. (XI 4 Y3) przejd przez

drzwi.

3. Zabij Sharg i we
ksik. W pónocnej

cianie, za ceg, znaj-

dziesz leczniczy korze.
- Id do 2.

- Id do 4.

4. W korytarzu zabij dwóch

Shargów, a dostaniesz

klucz (maj Brass Key).

- Id do 5 i wejd poziom

wyej.

5. Znajdziesz si na po-

ziomie ENTRANCE TO
STONEKEEP.
- Zabij 3 Shargi.

- Odszukaj fontann The-

ry (leczca) (X19Y21).

- W nastpnym korytarzu

zabij duego Sharga.

-(X24 Y16) skrzyni otwo-

rzysz kluczem Brass Key.

-Wró na dó do 5.

5a. Kluczem otwórz drzwi

i we skórzane portki.

6. Na pónocnej cianie,

za ceg, jest dwignia ot-

wierajca 7.

7. W skrzyni miecz i lecz-

niczy napój.

- Id do 2, zwiedzajc ko-

lejno napotkane korytarze.

- Id do 3.

3. Otwórz poudniowe

drzwi kluczem Brass Key.

8. Uwaaj! Zaatakuje Ci
4 Shargów.

9. Na poudniowej cianie,

za ceg przestaw dwig-

ni. Otworzy skrytk w (XI

0

Y8). std zabierz butelki.

10. W kuchni rozedrzyj

oba worki, a wypadnie

z nich klucz (Bronze Key).

Ley w (X22 Y10).

11. Tutaj wiele przydat-

nych rzeczy. Drzwi otwórz

kluczem Bronze Key.

Skrzynia w (X24 Y18) ot-

wierana jest kluczem zdo-

bytym póniej na dwóch
mocarzach w centrum po-

ziomu. W niej znajdziesz

metalow tarcz.

- Zbadaj wszystkie kom-

naty dookoa tej w cen-

trum poziomu.

12. W ognisku znajdziesz

dwa rozgrzane sztylety -

miotaj kule ogniste.

13. Uwaga puapka! Rzu-

caj 3 razy w lece ciao

(czymkolwiek), póniej

miao zabierz strzay.

14. We pergaminy i je

przeczytaj.

- Na wschodniej cianie

jest ruchoma cega, a za

ni flaszka.

15. Otwórz drzwi, ale nie

przechod. Strzel w jed-

nego z Sharg, z noy lub

rzu granatem. Przebieg-

n na drug stron.

- Nie wchodzc do komna-

ty, otwórz poudniowe drzwi.

- Teraz waciwa walka.

Otwierajc drzwi, przy

których s Shargi, nie

przekraczajc progu, os-

trzeliwuj je: granatami, no-

ami, strzaami, czaszka-

mi, a padn.
- Jeeli uciekn od tych

drzwi, przejd do drugich

drzwi i tam powtarzaj ca
procedur walki na odleg-

o.
- Po ich zabiciu bdziesz

mia: klucz (Steel Key)

1 Afri's Orb. Zbierz

wszystko.

- (XI 5 Y14) cega w po-

udniowej cianie ukrywa

wajch, która otwiera

komnat (X13Y14).

16. Uyj klucza Steel Key

i zejd na poziom niej.

RUINS OF
STONEKEEP
2nd LEYEL
1. Start. Id do 2.

2. Spotkanie z Wielkim

Wahook.
- Za przyniesione szla-

chetne kamienie, da Ci

podpowiedzi (za pierwsze

1 kamie, za drugie 2. itd.)

3. Wcinij przycisk na

wschodniej cianie, a za ple-

cami otworzy si korytarz.

4. Skrzynia z 3 flaszkami.

5. Tutaj naley wpa
w dziur.

- Szukaj na pónocnej cia-

nie wajchy. Po jej przesta-

wieniu otoworzy Ci si
przejcie z drabin na gór.

6. Na zachodniej cianie

masz przycisk otwierajcy

wyjcie na wschód.
- Wró si przed dziur 5

i na poudniowej cianie

wcinij przycisk, który zam-

knie niepokojcy otwór.

7. Na pónocnej cianie

w skrytce jest pergamin

z runem (Power x2: Meta

Run).
8. Skrzynia zawierajca

dó kolczugi - zaó.
8a i 8b. Tutajs miejsca na

pierwszy i drugi cylinder.

9. Zabij 3 Shargów i we
klucz (Iron Key).

10. Fontanna przywraca-

jca punkty ycia.

11. Na pónocnej cianie

w skrytce jest wajcha ot-

wierajca cian na pra-

wo, gdzie jest skrzynia ze

szlachetnymi kamieniami.

12. Skrzynia z kókiem na

klucze i pergamin. Wszys-

tkie klucze zakadaj na

kóko.

13. Tutaj jest ciana iuzyjna.

14. Na pónocnej cianie

jest skrytka z kamieniem

szlachetnym.

15. Tutaj jest klucz (lvory

Key).

16. Uwolnij krasnoluda

(Farli), a przyczy si do

Ciebie.

17. Uyj na poudniwej

cianie w dziurze klucza,

a otworzy si przejcie na

zachód.

- Id korytarzem, a do

koca, kadc czaszki na

kolejne pyty. Po pooe-
niu odczekaj, a wystrzel

strzay.

18. Pergaminy z informac-

jami i dwoma runami (He-

aling, Fire) oraz magiczna

ródka.
19. Zielony krg, w którym

mona doadowa poten-

cja magiczny ródki. Tu-

taj te znajdziesz skrzy-

ni, a w niej 3 flaszki.

20. W skrzyni znajdziesz

gór kolczugi.

21. Za wami znajduje

si bukak na wod z lecz-

niczych róde Thery.

22. Schodzimy do kanaów.

SEWERS BENEATH
STONEKEEP
1. Start.

2. Tutaj znajdziesz pier-

wszy cylinder.

3. Zielony krg odnawiaj-

cy potencja ródek.
-Wró do 1.

- Wejd na poziom wy-

ej i wmontuj, a potem

przekr pierwszy cylin-

der w lokacji 8a.

- Id do lokacji 23.

W 9a jest iluzyjne przej-

cie.

4. Tutaj zejdziesz z lokacji

23 na wyszym poziomie.

5. Spotkanie z Wahoo-
ka’iem.

6. Tutaj jest drugi cylinder.

- Wró do 4. i wyjd na gó-

r do 23. Jak bdziesz wra-

ca, to w 5. Wahooka za

trzy czaszki da Ci klucz do

skrzyni w lokacji 7, gdzie

jest zamknity pergamin

z runem (Shrink Run).
- z 23 udaj si do
8b i zrób to co z pier-

wszym cylindrem. Woda
zostanie spuszczona.
• Wró do 22 i zejd na

dó.
8. Zabij omiornic i we
posek (A Marble Statu).

- Na wschodzie jest ilu-

zyjna ciana, przez któr

dostaniesz si do wyjcia

9. Wejd na gór.

24. Wyjdziesz z dou.
25. Tutaj poó statu.

26. Wejd do kopalni

Sharga.

SHARGA MINES
Ist LEVEL
1. Start.

2. Za Chiny Ludowe nie

zabijaj komarów!!!

3. We ze skrzyni run (Si-

lence Run) i kilka przy-

datnych rzeczy.

4. (X25 Y24) na zachod-

niej cianie wcz przy-

cisk, otworzy si pomiesz-

czenie 4a, gdzie znaj-

dziesz zielony krg i run

(Lesser Aerial Magie Ru-

n). Id do 5.

5. Id przez drzwi do 6.

6. Uwaaj na Sharga z ku-

sz, we za skrzyni sakiew-

k i 2 monety. Id do 7.

7. Otwórz drzwi (na za-

chodniej cianie jest przy-

cisk). Id do 8.

8. Tutaj przebywa uwi-
ziony krasnolud (Karzak)

- musisz mie klucz, eby
go uwolni. Id do 9.

9. Zabij Sharga i we rze-

czy Karzaka, a ze skrzyni

klucz (Skuli Key). Teraz

moesz wróci do 8.

i uwolni winia. Jak to

zrobisz id do 10.

10. Zejd po drabinie. Id
na poudnie, gdzie na

kocu znajdziesz Runes-

cepter i dwa runy (Cure

Run i Language Run).
Wró do drabiny i wejd
na gór.
- Wró do 4. potem do 1 1

.

11. Ze skrzyni we ko-

czan i strzay do uku.

Wró do 4. i id do 12.

12. Rozbij beczk i naci-

nij przycisk na pónocnej

cianie, otworzy si 12a.

Znajdziesz tam kilka pot-

rzebnych rzeczy.

13. Uyj na sobie runu Si-

lence Run, z odlegoci

rozwal beczki i podejd na

ich miejsce. Po cichu ot-

wórz skrzyni i we Aquila

Orb i klucz (Throggish

Key) - jeeli obudzisz Eti-

na (tego z dwoma gowa-

mi), to ju po Tobie.

- Teraz moeszi do 14,

gdzie zejdziesz na nas-

tpny poziom.

SHARGA MINES
2nd LEYEL
1. Start

2. Rzu czaszk w waj-

ch, a otworzy si brama

z wóczni.

3. Zbierz grzyby. Czerwone

- podnosz si; zielone -

odtrutka; biae - nie je!!!

4. Skrzynia z leczniczymi

zioami.

5. Popatrz w dziur.

6. Nie zabijaj, poniechaj

tego Sharg (od tego mo-

mentu nie musisz walczy

z jego ziomkami).

- Id za nim. Pokae Ci

tajne przejcie, ale nie

walcz z wem, niech

krasnoludy zrobi to za

Ciebie. Id dalej.

7. Porozmawiaj z Sharg.
- Rozbij beczk i wcinij

przycisk na wschodniej

cianie. Otworz si drzwi

za plecami, tutaj znaj-

dziesz skrzyni.

8. Na poudniowej cianie

jest przycisk. Otwiera ko-

rytarz na pónocy.

9. Mona je zabi, ale

wystarczy popatrze na

wybryki natury.

10. Trzy razy spróbuj ot-

worzy drzwi od strony

wschodniej - ot tak, dla

miechu.
11. Zejd na dó.

ENTRANCE
TO THE TEMPLE
1. Start.

2. Kilka rzeczy, ciao kras-

noluda.

3. Wahooka. Daj mu klej-

not (kadego razu inny

kolor - próbuj a bdzie
odpowiedni), w zamian da

Ci podpowied.
- Id do 4.

-Id do 5.

6. Na zachodniej cianie

jest przycisk otwierajcy

przejcie.

7. Zielony krg adujcy
ródki.

8. Zabij szkielet (uyj ma-

gicznego miecza) i za-

bierz koczan, hem, itp.

9. Zejd poziom niej.

TEMPLE OF THROGGI
1. Start.

2. Rozbij beczki, we du-

gi miecz i uk.

3. Ze skrzyni we runy

(Strength i Spoilspell).

4. We run (Flame).

5. Przestaw wszystkie

dwignie i id uwolni

krasnoluda (Dombura).

6. Tutaj jest Dombur.

7. Zabij Gorda Kam i we:
Throg Runecaster, Throg

Pendant i run (Energy Bot).

8. We run (Shield).

9. Wyjmij z ogniska pier-

cie.
10. Podejd do statui

i we tylko jedn bro! Za-

bierz take czerwone oko,

jest nim Azrael Orb.

11. Zejcie do Feeding

Grounds.

FEEDING GROUND
Ist LEYEL
1. Start.

2. Pena zbroja pytowa.

3. W skrzyni znajdziesz

pierwszcz krasnoludz-

kiego miotacza pomieni.

4. Ze skrzyni we run (Ho-

ming Run).
5. Zabij stranika i we
klucz (Throggish Key).

6. Przed wejciem rzu na

druyn czar Spoilspell. Za-

bij szamana i we poow
klucza (Very Sturdy Key)

oraz run (Scare Run).

7. Na wschodniej cianie

nacinij przycisk - otwo-

rzy si przejcie do zielo-

nego krgu w 7a.

8. Nacinij przycisk na

pónocnej cianie.

9. Zabij stranika i we
klucz (Throggish Key).

10. Ze skrzyni we drug
cz miotacza kamieni.

1 1 . Wejd na poziom Fee-

ding Grounds 2nd Level.

12. Zejcie do Dwarven

Fortress.

13. W skrzyni znajduje si
trzecia cz miotacza

kamieni.

FEEDING GROUND
2nd LEYEL
1. Start (zejcie do Fee-

ding Grounds Ist Level).

2. Id do 3.

3. Pogadaj ze smokiem.

4. Zielony krg.

5. Magie Flint.

6. Pozbieraj kwiatki Pri-

merose.

7. Ze skrzyni we drug
poow klucza (Very Sturdy

Key). i run (Armour Run).

Wró do 1 . i zejd do Fee-

ding Grounds Ist Level.

FEEDING GROUND
Ist LEYEL
12. Zejd do Fortecy kras-

noludzkiej.

DWARVEN FORTRESS
Uwaga!!! Nie zabija kras-

noludów!!!

1 . Start. Id za Farlim do 2.

2. Pogadaj z Torinem.
- We ze stou w 2a ma-

giczny topór do rzucania

i gwizdek.

3. Tu mieszka Karzak,

który zdecyduje si znowu
poda z Tob.

4. ródeko z wod ycia.

5. Otwórz sarkofag i zabij

Mumi. We piercie
i pergamin. Wró do 2.

2. Pogadaj z Torinem,

w nagrod za zabicie Mu-

mii, pozwoli Ci wzi ze

skrzyni magiczn tarcz

i run (Translocate Run).
6. Pogadaj z kowalem

0 zamanym kluczu. Powi-

nien Ci da magiczne du-

to i rad aby przyniós mu
kawaek z Magie Flinta.

7. Zabij szpiega, przejd

przez iluzyjn cian
1
pozbieraj wszystkie pi

runów Meta Run.
- Wró na Feeding Gro-

und 2nd Level.

FEEDING
GROUNDS
2nd LEYEL
- Id do 5 i za pomoc
magicznego duta odam
kawaek.

Wró do Fortecy.

DWARYEN
FORTRESS
- Id do kowala w 6. i daj

mu odamany kawaek.

Poczekaj, a rozpali ogie
i wróci po poówki zama-
nego klucza. Daj mu je

i poczekaj, a przyniesie

Ci cay.

- Wró na Feeding Gro-

und 2nd Level.

FEEDING GROUND 2nd

LEYEL
- Uwolnij smoka w miej-

scach 8a, 8b, 8c i id do 9.

9. Ze skrzyni we runy

(Healing, Shrink, Wind).

10. We run (Bali Meta

Run).
11 . Zejd na Feeding Gro-

und Ist Level i ze skrzyni

(13) wex ostatni cz
miotacza kamieni. Id do

12 na drugim poziomie.

12. Zabij szamana i we
run (Duration Meta Run).

13. Zielony krg adujcy
ródki.
- Wró do Fortecy.

DWARVEN FORTRESS C
-Id do 8. O
- Daj 'Domburowi trzy ""J
czci miotacza kamieni

i poczekaj a go zoy. ^2
Zwróci Ci go wraz z in- O
strukcj obsugi. (/}



- Moesz pój do sklepu

w 9. i kupi potrzebne rze-

czy. Jeeli dasz sklepika-

rzowi pióra z szamana
Throggi, bdziesz móg
wzi wszystko za darmo.
- Teraz wró na Feeding

Ground 2nd Level.

FEEDING GROUND
2nd LEVEL
- Id do 14.

14. Postaw tutaj kwiatek

Primerose, a otworzy si
przejcie do FEARIE RE-
ALM. Musisz tutaj wej,
zanim zejdziesz do Ice

Cavems.

15. Zejcie do ICE CA-
VERNS.

FEARIE REALM
1. Start.

- Uwaga! Zbieraj wszys-

tko co napotkasz w trakcie

podróy po tej krainie.

2. Rozmowa ze Sweate -

chce naszyjnik Daisy Chain.

3. We ksik i zbierz

grzyby.

4. Natkniesz si na grup
artystów.

- Daj im grzyba (jasny,

óto-biay kapelusz) i od-

bierz pergamin z runem
(Duckling Run).
4a. We (sticky moss).

5. Skrzyowanie obraca-

jce o 90 stopni w prawo.

6. Przybdzie Murph i da Ci

pergamin z runem (Slow).

7. We ciastko, skrzypce

i pozrywaj kwiatki.

8. Natkniesz si na Bin-

kle, który zgubi skrzypce
- daj mu je, a w zamian

otrzymasz spodnie, zaó
je Drake'owi.

9. Tu siedzi Winkle i roz-

pacza po stracie bbenka.
10. Porozmawiaj ze Snor-

tem. Daj mu: Thyme, Em-
pty Decanter i Moss.
- z tych skadników
uwarzy czerwony napój.

11. Rozmowa z Winkle -

chce ksik „The Last

Tome of the Eves\
12. Tutaj jest czapka, za-

ó j Drake’owi.

13. Rozmowa z Surely -

daj jej ciastko, w zamian

da Ci pierwszy, srebrny

klucz, otwierajcy wejcie
do królowej.

14. Tutaj jest Daisy Chain

dla Sweetie.

- Id do 5.

15. Giggle chce ksik -

daj mu j, w zamian otrzy-

masz drugi, zoty klucz.

16. Chuckle, w zamian za

czerwony napój, da Ci

czapk.
17. Wejcie do królowej.

We wschodniej cianie

jest dziura, na której uyj
obu kluczy.

17a. Tutaj naadujesz ró-
dki.

17b. Dookoa supa
w kadej z lokacji ustaw

kwiatki Prime Ros, a ot-

worzy si wejcie na pó-

nocy, gdzie spotkasz si
z królow lani.

- Gdy si pojawi artyci

ca grup moesz im da:
Prime Ros za piosenk
„Song of Wahooka";

Gladiola (biay) za piosen-

k „Pd rather be a dwarf;

Fox Glove (czerwony) za

piosenk „How come
Khull-Khumm".

18. Tutaj moesz potreno-

wa fechtunek z Murphem.

19. We kartk na portret.

20. Do druyny przyczy
si Sparkle.

21. Tutaj midzy kociami
ley ksiga „The Last...".

22. Kawaek wgla.
-Id do 2.

2. Daj Daisy Chain w za-

mian dostaniesz 4-listn

koniczynk.

23. Chuckle, jeeli dasz

mu wgiel i kartk, nary-

suje Cl portret królowej.

Zanie go jej.

- Zostawi te koszul, za-

ó j Drake’owi.

24. Daj królowej portret,

w zamian otrzymasz Luc-

kstone Ring i opowie.
-Id doli.

1 1 . Daj Winkle jego ksik.
25. We medalion i zawie
go Drake’owi na szyji (pe-

ne ubranie+medalion da

Ci odporno na trolle).

26. Tutaj jest duy troll do

zabicia. Ma w zanadrzu

Yoth-SoggotYs Orb.

- Na pónocy ley ródka
(an elfstaff).

27. W kwiecie na ziemi le-

y pergamin z runem (In-

visible).

28. Tutaj znajdziesz bbe-
nek.

- Id do 24. pogadaj

z królow.
- Id do 9. daj bbenek
Winkle.

-Wró do 24. wysuchaj ko-

lejnej opowieci i we z pod-

ogi (a magickal pendant).

- Wró do 1. 1 wyjd z Fe-

arie Realm.

FEEDING GROUND
2nd LEVEL
- Przejd do 15. i zejd do

ICE CAVERNS.

ICE CAVERNS
1. Start.

2. Rozmowa z Sarkanem.

Pójd za nim.
*

3. Porozmawiaj

z Kandaciem

4. Rozmowa z Healer-em
- leczy druyn.
5. Rozmowa z Advisorem

- podaje sposób na Królo-

w niegu. Poprosi Ci
0 przyniesienie innego ro-

dzaju ognia.

6. Porozmawiaj z Gorza -

przynie mu zgubiony

pergamin.

- Idc do 7. wcz ródk
na kule ogniste, a napot-

kane wiedmy niene
rozgrzej na mier.
7. Wysuchaj Rka. Uyj
czaru leczcego na nim,

a powie Ci o ukrytym motku.

8. Na zachodzie, toporem

zniszcz cian.
9. Spod niegu odgrzeb

zniszczony pergamin

(a piece of parchment),

który zgubi Gorza.

- Wró do 6. Przeka za-

gubiony pergamin, a w za-

mian otrzymasz 4 zwoje.

Kady z nich z runem
(Warm, Icy Bolts, Bali Me-

tarune, Armor).

- Na ródce umie
kombinacj runów:

Warm+Duration+Powerx3
1 rzu ten czar na wszys-

tkich czonków druyny -

nie bd marzn.
10. Rozmró (run Warm)
- Nigela.

- Pójd za nim.

11. Przebij si przez pó-
nocn cian.
12. Zniszcz kociotrupa -

wystarczy kula ognista.

13. We kolczug, pier-

cie i kul (Coldfire - nie

upuszczaj jej na ziemi,

bo wróci na to samo miej-

sce, skd j wzie).
14. Zanim odmrozisz efa,

zaó na szyj zawieszk
(a magickal pendant), któr

dostae od królowej lani.

- zabierz krasnoludowi

(Karzak) wszystkie rze-

czy. Po odmroeniu efa,

odczy si.

- Rozgrzej elfa (run

Warm) i wylecz go.

- Wró do 3. Pogadaj

z królem Kendaciem,
a pokae Ci przejcie 15.

- Id do 15.

16. Rozwal wschodni
cian.
17. Tutaj postaw krg
(kombinacja runów: Circle

Ward+Powerx3+Potency).
- Nie wchodzc na to

skrzyowanie przejd do
18 - cay czas pamitaj
0 tym, aby nie przekro-

czy linii 17-17-18.

18. Pogadaj z Królow
niegu.
- Rzu w ni kul (Coldfi-

re). Uciekajc wpadnie
w puapki 17-17.

- Jeeli co nie wyjdzie,

to skuteczne w walce

z ni s wszelkie czary

ogniste, szczególnie ku-

le ogniste.

- We (Kellon Orb)

1 uyj go kadc przed

sob - warto go mie
w trakcie podróy po lo-

dowych jaskiniach.

19. Zejcie na nastpny
poziom.

wyleczy druyn.
15a. Wcinicie przycis-

ku na wschodniej cia-
nie wyleczy druyn
z chorób.

16. Drabin na gór do 17.

17. Id do 18.

18. Na dó do 19.

19. Zrób krok na wschód
I obró si na poudnie.
- Nacnlj przycisk, a ot-

worzy Ci si korytarz za

plecami.

20. Otwórz drzwi i we
klucz (Wolf key).

- eeej, znowu elf Ci po-

kaza jzyk!

21. Za drzwiami znajduj
si wartociowe przed-

mioty.

- Wró do 16.

16. Na gór do 17.

- Id do 4.

4. Dwigni przestaw do

góry.

- Id do 9.

9. Znowu dziur na dó do 1 0.

10. Id do 11.

11. Na gór do 12.

12. Id do 22. i na dó do 23.

23. Po drodze zbierz

rzeczy krasnoluda le-
ce w niszy,

• Id do 24.

24. Drabin na gór do 25.

25. Id do 26 i na dó do 27.

27. Id do 28.

28. Uyj na kaczce runu

Duckling Run.

klcuzem Wolf Key.

33. Wyga ognisko cza-

rem Icy Bolts i we z nie-

go klucz (Eagle Key).

34. Otwórz drzwi kluczem

Eagle Key.

35. We klucz (Very Stur-

dy Key) i pergamin z ru-

nem (Stoptrack Run).
- Wró do 9.

9. Id do 10. dalej doli.,

po czym 12.

12. Id do 36.

36. Zdezaktywuj czar Feat-

her fali, czarem Spoi Spell

- zeskocz dziur na za-

padni na dole.

37. Id do 38.

38. We Safrinni’8 Orb.
- Tutaj te jest zielony

krg adujcy ródki.
Uywajc Safrin-

ni’s Orb na sobie, pole-

cisz do góry do 39.

39. Id do 9.

9. Id do 10. skd do 11.

i dalej 12.

12. Id do 22. skd do 23.

23. Id do 40.

40. Obró si na poud-
nie. Uyj SafrinnPs Orb.

41. Przejd na wprost
przez iluzyjn cian.
42. We wszystko, pen
magiczn zbroj.

43. Drzwi ot-

worzysz klu-

czem Very

Sturdy Key.

44. Nie przechod przez

drzwi. Skieruj si na pra-

wo przez seri iluzyjnych

cian, a znajdziesz naj-

mocniejsz ródk.
45. Poó krg powrotu ru-

ny: Homing Run i Tran-

slocate - pozwoli Ci to

wraca z Królestwa Cieni,

aby móc adowa ródki
- Przejd przez drzwi

w 44. Wkraczasz do Kró-

lestwa Cieni.

PAACE
OF THE SHADOWS
1. Start.

2. Wysuchaj Thery.

3. We poow klucza

z pónocnej ciany.

4. Wejd w lustro na

wschodniej cianie. Poja-

wisz si w 5.

5. Id do 6.

6. Wó wczeniej wzit
poow klucza. Pojawi si
przejcie na zachód.

7. Porozmawiaj z Khull-

Khumem. Na koniec

trzanie nas za 100 pun-

któw ycia - dopilnuj, aby
mie co najmniej tyle

8. Za pomoc czaru Shrink

zmniejsz olbrzymi Orb ta-

rasujcy przejcie. We

m m w m
s

drabiny lub dziury

zejcie na poziom niej

wejcie na poziom wy»

GATES+PITS
1. Start.

2. Wcinij przycisk na

pónocnej cianie - ot-

worzy si ciana (X8

Y21).

3. Na zachodniej cia-

nie czeka na wcinicie
przycisk. Otwiera cian
(X7 Y22).

4. Dwignia na dó.
- Uwaaj elf robi gupie

miny!

5. Zga ognisko runem

Icy Bolts. Z paleniska

we run (Scare).

5a. Nie wchodzi na t
zapadni. Grozi mier-

ci lub czym gorszym!

6. Tutaj ley piercie
uodpamiajcy na trucizny.

7. Zabierz run i butelk.

8. Stajc na zapadni, ot-

worzysz bram z wócz-
ni (XI 5 Y9).

9. Dojdziesz do 9. przez

iluzyjn cian.
- Zielony krg naaduje Ci

ródki.
- Zeskocz w dziur, jest

gdzie tutaj.. .aaaa!!l Ale

zanim to zrobisz uyj runu

Feather Fali.

10. Id do 11.

11. Drabin na gór do 12.

12. lddo13inadódo14.
14. Id do 15.

15. Wcinij przyciski na

wschodniej i zachodniej

cianie. Otworz si
15a i 15b.

15b. Wcinicie przycis-

ku w zachodniej cianie

- Pozbieraj rze-

czy za ni le-
ce - z nowych
runów (Sphere

Run).
- Id do 29.

29. Drabin na

gór do 30.

30. Id do 31.

31 . Przejd przez

pierwsze wócz-
nie. Std idc na

pónoc jest przy-

cisk wyczajcy
wócznie.

- Id do 32.

32. Drzwi otwórz 14. GATE OF THE
ANTIENTS

15. TWE PITS



Morifs Orb - dodaje si.

9. Spotykamy krasnoluda

(Farli), który si do nas

przyczy - odejdzie

Sparkle.

10. Nacinij przycisk na

zachodniej cianie.

11. Rozbij lustro na za-

chodniej cianie, jak tylko

zacznie strzela. We ka-

> waek robitego lustra.

12. Przejd na pónoc
przez iluzyjn cian.
13. Spotkanie z Wahooka.
Przyczy si.

- Wró do 12. Potem id
* do 10. Id do 14.

14. Nacinij przycisk na

wschodniej cianie.

15. Przejd przez iluzyjn

cian na wschodzie.

16. Przejd przez lustro

na wschodzie. Pojawisz

si w 17.

17. Wejd przez iluzyjn

cian do 18.

18. We przedmiot tam le-

cy.
- Przejd do 17, dalej 16

i przez iluzyjn ciando 1 9.

19. Przedmiot znaleziony

w 18. postaw na stojaku.

Moesz wybra jedn
z broni, najlepiej sztylet.

- Wró do 15, dalej 16.,

do 10., 12., 13.

- Id do 20. i pojawi si
Scourage. Zabij drania,

uywajc wczeniej wyb-

ranego sztyletu.

20. Uyj na sobie kawaek

rozbitego lustra, a ujrzysz

drzwi. Przejd przez nie na

nastpny poziom.

KHULL-KHUMMS
TOWER Ist LEVEL
1 . Start.

- Porozmawiaj ze strani-

kiem.

- Na pierwsze pytanie od-

powiedz: NIE, wciskajc

czerwony kwadrat.

- Na drugie odpowiedz:

TAK, wciskajc zielony

trójkt.

- Drzwi si otworz.

2. Podejd do lecego
krasnoluda. We om.
3. Majc om, Farli sam
otworzy przejcie.

- Przejd poudniowymi
drzwiami na dó.

LAIR OF THE DARK
DWARVES
1. Start.

2. Zabij wszystkie krasno-

ludy. Jeden z nich bdzie
mia przy sobie pergamin

z dziwnymi znaczkami.

-Wró na gór przez 1.

KHULL-KHUMMS
TOWER Ist LEVEL
4. Rozsu blok na poud-

niowej cianie. Wcinij

klawisze: w pierwszym

rzdzie (liczc od góry)

dwa piewsze, w drugim

tylko ostatni, w trzecim tyl-

ko pierwszy, a w czwar-

tym dwa ostatnie.

5. Przejd przez iluzyjn

cian na pónoc i przez

nastpn do 6.

6. Id do 7.

7. Otwórz krat (klawisz

w cianie) i nagraj gr.
- Podejd ostronie do 8.

Zobaczysz wielki walec,

ale nie walcz z nim, tylko

szybko wycofaj si tyem.
- Trzeba go zwabi, pójdzie

tam gdzie Ty, za krat i szyb-

ko wycofujc si zamkn
go za krat w puapce - jest

to trudne, ale daje si zrobi.

- Przejd przez iluzyjn

cian do 9.

9. We srebrne Ankh.

10. Po schodach na gór,

na nastpny poziom.

KHULL-KHUMM’S
TOWER 2nd LEVEL
1. Start.

2. Wejdziesz na to pole

i pojawisz si w 3.

3. Przeczytaj pergamin

z dowcipem (he, he)

4. Trzeba doj do 5. Po
drodze unikaj potnych
pocisków. Odczekaj, a
wystrzeli i biegiem - warto

pój na okoo.

5. We srebrny póksiyc.
- Kolejno do lokacji 4., 3.,

2 ., 6 .

6. Na cianie bdzie miga
krzy.
- Id do 9.

przez drzwi.

- Pojawisz

si w zupe-

nie innym

miejscu
w 10.

11. Wejd
na poudnio-

w cian,
na której mi-

ga póksi-
yc, a poja-

wisz si na nastpnym
poziomie.

KHULL-KHUMM'S
TOWER 3rd LEVEL
1. Start.

2. We srebrny okrg.

3. Przejd przez wschod-

ni cian z migajcymi fi-

gurami. Pojawisz si na

czwartym poziomie wiey.

KHULL-KHUMM'S
TOWER 4th LEVEL
1. Start.

2. Przejd przez iluzyjn

cian na pónoc.

NIE WCHOD NA CEN-
TRALNE POLEIII

3. Nie wchodzc na ro-
dek skrzyowania, postaw

na dziurze jeden srebrny

przedmiot. To samo zrób

w 4. i 5.

6. Przejd przez iluzyjn

cian do 7.

- Dojd do 8. i zgraj gr.
8. Teraz ju moesz wej
na rodek skrzyowania.

Porozmawiaj z Khull-

Khummem.
- Jak tylko skoczy ga-

da, wycofaj si i poó
ostatni srebrny przedmiot

na czwartym miejscu -

w ten sposób zaatwisz go

jego wasn broni.
- Zbierz srebrne przed-

mioty i wszystkie Orby

i wejd do 9.

- Przejd przez cian, na

której migaj przedmioty.

- Do wityni Thery wej-

dziesz ju sam, aby do-

koczy napraw wiata.

- Orby kad w nastpuj-

cej kolejnoci: Helion,

Aquila, Thera, Azreal, Ma-

rif, Afri, Safrini, Yoth-sog-

aoth i Kor-soggoth.

wiat zosta uratowany.

Znowu zakwity licie!!!

Stonekeep powsta z cze-

luci. Gratulacje i do zo-

baczenia w czci drugiej.

16. PAACE OF SUADOWS 20. KHULL-
KHUMMS
TOWER
4th LEYEL

1 8.KHULL-KHUMMS 1 8 KHULL-
TOWER 2nd LEVEL KHUMM’S

TOWER
3rd LEYEL

solution



Pole

do

popisu:

Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysta na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszaw

ejr

Ten kto spojrzy na prawo zauway paszczyzn czekajc na wypenienie. W
myl zasady: jak nie poprosimy, to nie zostanie zrobione, prosimy wszelkiego
rodzaju teksty, wypowiedzi, opinie, donosy, materiay cile tajne, itp. wpisywa
w to miejsce. Aby unikn problemów z niemiaoci, wstydem i innymi czyn-
nikami wpywajcymi na chci pisania czegokolwiek, umiecilimy podpis, jak I

temat zagadnienia. Ten kto chce wpisze I wyle, ten kto nie chce, to tego nie

zrobi - no chyba eby zrobi... Od razu zapowiadamy, e treci napisane I

przysane do nas zostan wykorzystane jakkolwiek i przez kogokolwiek.

Pewnym jest take i to, e skorzystamy z nich w wanym momencie dziejowym.

i 1

SPRZEDA WYSYKOWA - ZAMÓWIENIE 01/96

! IMI I NAZWISKO:. *

ADRES: 1

KOD: MIASTO:
|

Prosz o przesanie ml za zaliczeniem pocztowym nastpujcych gier:

NAZWA KOMPUTER ILO SZTUK CENA 1

CZNA KWOTA

Naleno zobowizuj si wpaci przy odbiorze przesy

podpis zamawiajcego

i
ki.

podpis rodziców (dla osób poniej 18 lat)

Informujemy, e kupon jest wany do ukazania si nastpnego numeru.
Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane.

I
u

i ii - r^,c~uitn

Najtasze oprogramowanie Amiga i PC
Klub ACO

Zapraszamy nowych czonków do naszego klubu!

Oferujemy najwiksze iloci programów na wielu nonikach (dysk.COROM, VBS)
» nowoci, gry i uytki, duy wybór
» oprogramowanie najwyszej klasy - .Shareware I nie tylko..."

» nagranie dyskietek ju od 1,00 z
m niezwykle tanie zestawy CD-ROM. nagrywanie na zamówienie
r pomoc w instalacji, porady

Przepraszamy. Nasz ostatni katalog nie dziaa na niektórych Amigach. Teraz wszystko jest w porzdku.

NIE SZUKAJ DALEJ!

Jeli nie lubisz wysya dysków w ciemno zadzwo! Nie poaujesz

Krzysztof Kawalerski ul. Lena 12 33-1 QO TARNÓW 6 tel.(014)241-772



Najlepsza Gra
Zgodnie z roczn ju
tradycj, et caetera

i tak dalej, my,

redakcja Top Secret,

po ukonstytuowaniu
si w postaci jury

i burzliwych obradach,

postanowilimy
co nastpuje:

W kategorii gier oryginal-

nych, polskich, na PC, tytu
gry roku przyzna grze

Teenagent
wydanej przez firm Metropolis.

„Teenagent” wprawdzie troch od-

staje od tego, co robi si w tej

chwili na wiecie, ale biorc pod
uwag budet jaki zosta przy jego

produkcji wykorzystany, bije

wszelkie inne produkcje na gow.
W dodatku wanie wysza jego

wersja na CD, z pen ciek
dwikow.

W kategorii gier oryginal-

nych, polskich, na Amig, ty-

tu gry roku przyznalimy
grze:

Mentor
Takiego pomieszania z poplta-

niem jeszcze nie widzielimy, wic
najwyszy ju by czas, eby co
takiego si pojawio. A gra sama
w sobie jest cakiem nieza i fajna,

wic warto si jej przyjrze. Swoj
drog to zdumiewajce, e najlep-

szym jak na razie towarem w kraju

s oryginalne przygodówki.

Zostaa nam ostatnia kategoria,

jak s gry spolszczone. Tu mie-

limy najwikszy zgryz, jako e
zeszy rok nie obfitowa w udane

tytuy tego typu. Przez chwil na-

wet zastanawialimy si nad re-

zygnacj z przynawania tytuu,

jednak koniec koców podjlimy
Salomonow decyzj i tytu naj-

lepiej spolszczonej gry roku
1995 przyznalimy progra-
mowi:

Klik and Play
Nie jest to moe gra w dosow-

nym tego sowa znaczeniu, ale nie

ulega wtpliwoci, e woono w je-

go przygotowanie mas wysiku
i zrobiono naprawd wietny pro-

dukt, opatrzony wprowadzajcym
filmem z Kazimierzem Kaczorem.

Na temat sytuacji na rynku ju
troch narzekaem przy okazji og-

aszania nominacji, wic nie bd
si powtarza. Przypomn tylko

gówn myl - jest tak sobie.

Wprawdzie pojawia si coraz wi-
cej polskich programów, w zna-

czcej czci cakiem niezych,

jednak przy skali sprzeday orygi-

nalnych gier z jak mamy w tej

chwili do czynienia w Polsce, trud-

no liczy na tworzenie przez kogo-

kolwiek ambitnych gier. Po prostu

si nie opaca...

W imieniu Jury -

Naczelny

Najlepsza Gra Roku - plebiscyt czytelników

W grudniowym numerze, przy

okazji ogoszenia nominacji do

tytuu Najlepszej Gry Roku ogo-

silimy wród naszych czytelni-

ków plebiscyt. Listów przyszo

sporo, gosy oddawalicie na 16

rónych gier, wic próbk mo-
na uzna za reprezantywn dla

tak zwanego ogóu.

Zanim napiszemy o wynikach,

jeden akapit na Wasz temat.

Otó - po raz kolejny - zasko-

czylicie nas... Zaskoczylicie

nas zupenie. Liczba sposobów,

na jaki udao Wam si zinterpre-

towa zdanie: „Umawiamy si,

e gosowa mona tylko na gry

oryginalne, napisane i wydane
w 1 995 roku w Polsce” przesza

nasze najmielsze oczekiwania.

Zamiast gosowa na trzy pol-

skie gry, gosowalicie na gry

wybrane z trzech rónych kate-

gorii (tym sposobem oryginaln,

polsk gr stawao si bardzo

czsto UFO), albo gosowalicie

w kadej kategorii osobno na

trzy gry (korzystajc w ten spo-

sób z trzydziestu punktów za-

miast dziesiciu). Jeden z czytel-

ników przyzna si na samym
pocztku listu, e nie wie na ja-

kie gry moe gosowa. Czy tyl-

ko na te które dostay nominac-

je? (A gdzie tak napisalimy?)

Czy majc Amig moe goso-

wa na gry na PC? (No pewnie,

tylko nie mów o tym innym ami-

gowcom). W efekcie blisko poo-

wa listów nie nadawaa si do

wykorzystania, a szkoda...

No dobrze, nie bdziemy si
ju dalej znca, nastpnym ra-

zem postaramy si nie by tak

lakoniczni i opatrzymy to jedno

zdanie wszystkimi moliwymi
typami zastrzee i obwaro-

wa, dodajc na kocu sakra-

mentalne: „W sprawach nie

ujtych w niniejszym regulami-

nie maj zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego”.

Przechodzimy do samego
gstego, czyli do wyników.

Pierwsze miejsce - i to beza-

pelacyjnie, deklasujc wszys-

tkich innych - zaj

Teenagent
zdobywajc ponad trzy razy

wicej punktów ni nastpna
gra. Tym samym „Teenagent”

zosta gr roku we wszystkich

moliwych kategoriach - miej-

my nadziej, e jest to zapo-

wied nastpnych osigni fir-

my Metropolis, o której planach

pisalimy jaki czas temu.

W pierwszej pitce zmieciy
si jeszcze nastpujce tytuy:

„Taekwondo Master”, „Kajko

i Kokosz”, „Cytadela” i „Men-

tor” - w dokadnie takiej kolej-

noci. Zdaje si, e „Teena-

gent” zebra wszystkie moliwe
punkty od pecetowców i dlate-

go poza nim (i „Kajko i Koko-

szeni”, ale to gra w dwóch wer-

sjach) w pierwszej pitce nie

ma adnej gry na peceta.

Teraz ostatnia sprawa - czyli

obiecane nagrody. Obiecanymi

nagrodami bd (jak mona si
domyla) trzy kopie „Teena-

genta CD” ufundowane przez

CD Projekt. Pudeka z grami

pojad do Dariusza Chojow-

skiego z Lodzi, Adama Camelli

z Warszawy i Adama Rodaka
z Lublina. Gratulujemy i radzi-

my wyglda listonosza.

ii

(red)



Witam wszystkich wodzów star-

szych i administracj terenow!
Mam niekaman przyjemno

poinformowa wszystkich zniecier-

pliwionych, e oto doszo do skutku

trzecie, jak zwykle jubileuszowe,

notowanie najbardziej taktycznych

tworów strategicznej myli kompu-
terowej roku 1995. Pomimo nie-

chci ywionej do wszelkiego ro-

dzaju podsumowa postanowiem
to i owo podsumowa, bo z mate-

matyki, nie chwalc si (bo i po
co), nie byem najgorszy.

Otó w minionym tym roku dzia-

o si w grach strategicznych to

i owo, a niektóre programy, nie

bójmy si tego stwierdzenia, byy
nawet lepsze od innych. Po tym
podsumowaniu godnym prezesa
PSL-u przejdmy do konkretów

,

bo kiedy w kocu trzeba.

W licie, która przez ostatnie pó-
tora roku wychodzenia z kryzysu

skurczya si z wiartki do dziesit-

ki, uwzgldnione zostayjedynie ty-

tuy wydane w 1995 roku i majce
niewtpliwy zaszczyt zagoci
w tyme roku na amach „Jest TAK-
TYCZNIE

!

n
, czyli wszystkie najwa-

niejsze pozycje strategiczne wiata
i okolic (skromno przede wszys-

tkim). Nie znalazy si wic na niej

takie tytuy jak „Warcraft IT, „Capi

-

talism” i inne, te dobre, które uka-

zay si tu przed witami i nie

zmieciy si do TS 12/95. Ale
w przyszym roku te bdzie noto-

wanie, chyba e wysoka komisja

decydujca o regulaminie notowa-
nia postanowi inaczej.

Poniewa do wspólnego wora
wrzucono gry wojenne i ekono-
miczne przeto pozwol sobie
(znów zaczynam sobie pozwala)
oznajmi, i I miejsce w kategoni
gier wojennych zaj „Command &
Conuer", w kategorii za gier

ekonomicznych Transport Tyco-

on
n
. Werdykt nie podlega apelacji

do instancji wyszej, której zreszt
nie ma i obowizuje z chwil opub-
likowania w „JT!

n
.

Korzystajc z okazji, e marnu-

j miejsce „JT!
n
, które mógby za-j jaki snisty opis, chciabym

strategicznie pozdrowi wszys-
tkich staych, póstaych, a nawet
chwilowych czytelników „Jest

TAKTYCZNIE!'' przypominajc, e
w kadym miejscu i o kadej po-

rze, gdziem... o przepraszam, roz-

pdziem si - zawsze i wszdzie,
bez wzgldu na warunki klimatycz-

ne, atmosferyczne, geograficzne,

hipsmetryczne i topograficzne jest

taktycznie, a tych, którzy tak nie

uwaaj naley tropi i demasko-
wa, czego i Pastwu ycz

Sir Haszak

Staa rubryka

pod redakcj
Sir Haszaka

To ju czwarte spotkanie (jak dla

kogo) z GNB - tym razem gra wypo-

saona jest w scenariusze z II Woj-

ny wiatowej i opatrzona podtytu-

em „Buming Steel, 1939-1942". Po-

niewa nie graem w czci pop-

rzednie, nie podejmuj si dokony-

wa porówanania, jednak zajrzaem

do tekstu Alexa i Gawrona sprzed

kilkunastu miesicy - nie zmienio

si wiele, wic nie ma si o czym
rozpisywa. Pokrótce napisz tylko,

co mi si spodobao, a co nie.

A spodoba mi si przede
wszystkim pomys wyboru scena-

riuszy - zarówno prawdziwych
(spotkanie Hood i POW przeciwko

Bismarckowi i Prinz Eugenowi) jak

i takich „prawie” prawdziwych - co
by byo gdyby Francuzi stawili

opór usiujcych zatopi ich flot

wojenn Anglikom? Wprawdzie
znacznie bardziej ciekawi mnie,

jak potoczyyby si losy II Wojny
wiatowej, gdyby ca flot fran-

cusk przejli Niemcy, jednak
z punktu widzenia operacji woj-

skowych takie postawienie tematu

ma swój sens. Nawet, jeli jest

czysto akademickie.

Tytu gry

Producent/Dystrybutor

1. Command & Conquor
(Virgin/IPS CG)

2. Transport Tycoon
(Microprose/IPS CG)

3. Panzer General
(SSI/Digital Multimedia Group

4. High Seas Trader
(Impressions/MarkSoft)

5. Warcraft
(Interplay/CD Projekt)

6. Front Lines
(Impressions/MarkSoft)

7. Pizza Tycoon
(Microprose)

8. Steel Panthers
(SSI/Digital Multimedia Group

9. Machiavelli the Prince
(Microprose/IPS CG)

10. Premier Manager 3
(Gremlin lnteractive/Licomp)

Teraz z drugiej strony, czyli co mi

si nie podoba. Tacz tekstu jest

raczej dla tych, którzy jeszcze

w GNB nie grali, a teraz si zasta-

nawiaj, czy by tego nie kupi. Otó
mam na ten temat wtpliwoci. 2
jednej bowiem strony gra jest do
interesujca i pozwala na spraw-

dzenie swoich si w dowodzeniu

grup uderzeniow, z drugiej strony

- mimo pozornego bogactwa mol-
woci - jest dosy uboga. Jak sie

bowiem okazuje po kilku minutach

grania, dowodzenie jest do sche-

matyczne i mao elastyczne. W
efekcie pewne proste zdawaoby
si operacje trzeba chcc nie chcc
wykonywa rcznie, tylko dlatego,

e nie s zgodne z zaoeniami
twórców gry. To powoduje z kolei

e zamiast zaj si taktycznym za-

daniem jakim jest zatopienie prze-

ciwnika, trzeba skupi swoj uwag
na drobiazgach, tracc z pola wi-

dzenia rzeczywiste wydarzenia.

W sumie - dla kogo mocno zain-

teresowanego tematem gra na pew-

no bdzie interesujca, a dla prze-

citnego gracza, chccego akurat

tym razem podowodzi okrtem
moe si okaza chybionym pomys-

em. Co nie przeszkadza temu, e
warto j przynajmniej obejrze - e-
by wiedzie, co si o niej myli.

Robaquez
Producent: Mindscape
Dystrybutor: Digital Multimedia

Group
Komputer, na którym chodzi

386/33, 8 MB, SVGA, CD.



1 Great Naval Batlles »ol. IV

2 D-tiay: America Inyades I

3 Millenia

y
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Tak wic mamy nastpn gr
z serii „V FOR VICTORY”. Ju siód-

m z kolei. Tym razem (jakby nie

byo po raz trzeci) mamy okazj
przeprowadzi operacj „D-DAY”.

Panel sterowania nie róni si
bardzo od tego z poprzednich

czci. Moemy kierowa wojska-

mi Sprzymierzonymi (ALLIED)

bd osi (AXIS). Istnieje moliwo

D-DAY
- Amarica Imrades

zagrania w dowolny etap operacji,

albo kierowania caym atakiem.

Mamy szeroki wybór opcji. Moe-
my ustali kto ma przewag w po-

wietrzu, jakie bd warunki pogo-

dowe (historyczne lub losowe), jaki

bdzie realizm naszej gry (niepe-

ne dane o oddziaach przeciwni-

ka). Moemy ustali te warianty

operacyjne dla obu armii.

Gdy przebrniemy ju przez

wszystkie opcje i rozpoczniemy no-

w gr, ujrzymy starannie wykonan
map oraz zaznaczone na niej jed-

nostki. W tej chwili zaczyna si wa-
ciwe dowodzenie. Kada tura skada

si z trzech faz (planowanie, wyko-

nanie i przegld). Podczas pierwszej

fazy wydajemy jednostkom rozkazy

do wymarszu, ataku lub obrony.

W drugiej fazie tylko obserwujemy

dokonania naszych wojsk, a w trze-

ciej moemy zapozna si z dokad-

nym raportem na temat kadej bitwy,

która odbya si w poprzedniej fazie.

Przydatne okazuj si take opcje

dostpne z górnego submenu. Nie

mam oczywicie na myli SAVE, LO-

AD czy innych standardowych pole-

ce. Jeli kto nie ma ochoty na zaj-

mowanie si atakami lotnictwa lub

floty, moe powierzy to zadanie

komputerowi. Podobnie jest z zao-

patrzeniem - mona je zostawi

podwadnym. Mona posun si
dalej i rozkaza komputerowi rusza
si kad pominit przez nas jed-

nostk. Z innych opcji mamy do wy-

boru zmniejszenie/zwikszenie ma-

py, wczenie/wyczenie podgldu
linii zaopatrzenia, przynalenoci pól

oraz siatki heksagonalnej. Jeli ko-

mu odpowiadaj bardziej symbole

wojskowe od sylwetek wojsk, to mo-
e i to sobie ustawi. Dalej moemy
ustawi centrowanie mapy na aktu-

alnej bitwie oraz wczy/wczy
efekty dwikowe.
Sama gra prezentuje si dosy

dobrze, opracowanie graficzne jest

mie i nie mczy oka, cho po du-
szym czasie moe troch nudzi.

Jedynym powanym defektem tej

gry jest brak muzyki. Rozumiem,
e jest to gra strategiczna, ale at-

wiej jest przesiedzie ca noc, gdy

si sucha miej muzyki. Cisza

aptiont Stad Duttei Planning Pha\c>

[<• E.-r 1'i' J J < f.fj},

. tnm mmm rw
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przerywana tylko efektami dwi-
kowymi staje si mczca. Jeli

jednak kto bardzo lubi strategie,

a zwaszcza traktujce o II wojnie

wiatowej moe dobrze si bawi.
Aragom

Producent : US Gold/Avalon Hill

Rok wydania: 1 995
Komputer, na którym chodzi : PC
486, SVGA

Historia jest bajecznie prosta:

zostae porwany i przeniesiony 1

0

tysicy lat wstecz, aby po raz kolej-

ny uratowa wiat od zagady. Tym
razem trzeba powstrzyma pewn
bardzo agresywn cywilizacj

przed opanowaniem wszechwia-
ta. „Millenia” prezentuje cakiem
nowy typ gry. Zawiera wtek dyplo-

matyczny, logiczny i strategiczny

(ujawnia si on dopiero w dalszych

etapach gry), ale przede wszys-

tkim stwarza moliwo fascynuj-

cych wdrówek w czasie.

Zacznijmy jednak od pocztku.

Przybywasz swoim wehikuem

czasu do galaktyki Achelon w roku

zerowym i masz doprowadzi
przynajmniej jedn z czterech cy-

wilizacji do takiego stopnia rozwo-

ju, by w roku 10.000 zdoay stawi
czoa Croidom. Podczas gry moe
zdarzy si waciwie wszystko:

moe wybuchn wojna (albo wul-

kan), cakowicie wyludniajc pla-

net: z braku poywienia miesz-

kacy mog popa w kanibalizm,

albo cokolwiek innego. Aby
wszystkie cywilizacje poprawnie

si rozwijay, bdziesz musia si
niele napoci. Twym zadaniem

bdzie sprytne podsuwanie po-

mysów zacofanym tubylcom, wy-

dawanie wyroków mierci na tyra-

nów i despotów, a nawet bezpo-
rednie ingerowanie w ycie Two-

ich cywilizacji poprzez zabieranie

im wynalazków, po to aby odda je

wczeniej lub w innej kolejnoci.

Oczywicie kada zmiana przesz-

oci zmieni przyszo, wic mu-

sisz uwaa co robisz. Autorzy gry

podjli si bardzo trudnego zada-

nia. Starali si odda w programie

waciwe „dziaanie” czasu. Pra-

wie im si to udao. Dlaczego pra-

wie? Nie uwzgldnili pewnego pa-

radoksu czasu. Udao mi si dop-

rowadzi do sytuacji, gdzie jedna

z moich cywilizacji dwa razy od-

krya teleskop. Powaniejszym
bdem byo niezareagowanie gry

na poczynione odkrycia naukowe.

Gdy nie zabroniem bada nad

genetyk, po wynalezieniu lotów

kosmicznych jedno z plemion

poleciao i wszyscy zginli.

Zdaniem komputera popeniem
bd w genetyce. Wróciem wic w
czasie i zezwoliem na odpowied-

nie badania. Podczas pierwszego

lotu kosmicznego caa zaoga
znów wygina. Przykre.

Na szat graficzn nie mona
narzeka, filmiki s bardzo adne.

Pewne zastrzeenia mona mie
do kokpitu statku, ale nie due. Mu-

zyka i efekty dwikowe s dobre

i nie mcz ucha. Na pochwa
zasuguj odgosy, które wydaje

z siebie komputer pokadowy (stara

si by dowcipny). Bardzo mi-

e ze strony twórców gry byo
obdarzenie kadej rasy odpo-

wiedni cech, na któr trzeba

wzi poprawk podczas roz-

mowy z ich przedstawicielem:

np. miki s strasznie leniwe,

a owady, od kiedy naucz si
logiki, uparcie bd trzymay

si swoich idiotycznych tez.

„Millenia” mimo, e nie oka-



Po niemal rocznych zapowie-
dziach pojawia si w sprzeday
trzecia (oficjalnie; nieoficjalnie pi-
ta) cz serii o Imperium i dr-
czonych przez nie Duillianach.

Tym razem autorzy doszli do
wniosku, e naley przerwa ma-
sakrowanie wojsk imperialnych ja-

ko Val Harris. Wcielasz si wic
w Caro, która kierowana przez ty-

tuowy Cie Imperatora wiedzie

wojska, a raczej roboty bojowe, lu-

du Kai do kolejnych zwycistw.
Prócz strony, po której walczy

gracz, zmienia si ponadto filozo-

fia gry. Dotd byy to niejako osob-
ne scenariusze rozgrywane na ko-

lejnych mapach poczone do

jednostki przechodz do nastp-
nego scenariusza wraz z ich po-

ziomem dowiadczenia.
Gówna cz programu, czyli

sposób walki, nie ulega wikszym
zmianom. Do dyspozycji mamy 64
typy oddziaów naziemnych, po-

wietrznych, nawodnych i podwod-
nych, a do zdobycia kwatery gów-
ne, fabryki, bazy morskie i powiet-

rzne, wsie, gdzie czekaj punkty,

za które moemy naprawi uszko-

dzony sprzt, zaopatrzy go w pa-

liwo i amunicj lub wystawi nowe
formacje. Scenariusze s jednak
zdecydowanie bardziej rozbudo-
wane i zoone, cho nada spro-

wadzaj si tylko do zdobycia cze-

ków. Miejsce ksieczki ze szcze-
góowym opisem technicznym
wprowadzonych w „BI3" robotów
bojowych zajy misje treningowe
opisane dodatkowo w podrczni-
ku. Dziki nim gracz systematycz-
nie przyswaja sobie wiadomoci
na temat desantowania oddziaów
z morza, produkcji w fabrykach
czy sposobów wykorzystania lot-

nictwa.

Taktyka polecana przeze mnie
w poprzednich czciach „Battle

Isle” nie zawsze ju skutkuje (po-

wolne wycofywanie si, wytrzyma-
nie uderzenia przeciwnika i przej-

cie do kontrataku), co tylko dob-
rze wiadczy o grze. Wynika to

numer par razy. Za kadym iz

zem mu si udao bezbdnie.
Szydzc jednak nie mam n

myli kompletnego zniechcan
mioników strategii do tej gry. R:

mimo zdarzajcych si wpafe
komputera „BI3” nie jest gr prc*

t. Tworzce kampani 20 scert

riuszy starczy na kilka tygo<x

emocjonujcych zmaga, obfitui

cych w liczne niespodzianki (rj

mnie si zdarzyo si napotka :

przeamaniu wyjtkowo twardf

obrony przeciwnika wrogi poc
artyleryjski; wzburzyem si, rozt

em go; nadjecha drugi...). W da

szych misjach z reguy dopiero :

drugim podejciem mona ski

Battle Isle 3 - Shadow of the Emperoi
sztucznie animacjami. Nowe „Bat-

tle Isle" moe pochwali si pew-
n, do banaln fabu i cigo-
ci treci (oczywicie jeli wybie-

rzemy tryb kampanii). Historyjka

zaczyna si ju w intrze i jest kon-

tynuowana nie tylko midzy kolej-

nymi scenariuszami, ale i podczas
nich. Doda naley, e graj praw-
dziwi aktorzy, a nie jakie tam byle

co (w wikszoci gra ogranicza si
do wygaszania tekstów). By to

osign nagrano ponad godzin
filmu i umieszczono go na, tym ra-

zem ju dwóch, pytkach CD.
Cigo zachowuj take mapy -

cel jednej misji stanowi punkt wyj-

ciowy do nastpnej. Mog si
myli, ale zauwayem e take

go. Czsto zmienia si pogoda,
co dodatkowo komplikuje prowa-
dzenie operacji zaczepnych. Auto-

rzy zaczli ponadto reglamento-

wa jednostki rozpoznawcze,
zwaszcza w pierwszych scenariu-

szach, przez co prócz gównego
celu trzeba si jeszcze martwi, by
nie straci Rangerów czy Buggych
(lekkich wozów zwiadowczych),
bez których wykonanie jakiejkol-

wiek misji wyglda niemal bezna-
dziejnie. Zlikwidowano take regu-

lowanie realizmu walki. Nie mona
ju majstrujc w menu odkry so-

bie caej mapy oraz nie zwaa na

ubytek paliwa czy amunicji.

W porównaniu do poprzedniej

czci gry w „Battle Isle 3" niewie-

le nowych jednostek: robot bojo-

wy, samolot, nowa bro cikich
odzi podwodnych, czogi rakieto-

we i niewiele wicej. Starzy wyja-

dacze powinni si czu jak u sie-

bie w domu.
Zmieniono za to for-m uczenia obsugi

gry nowych
uytkowni-

chyba ze zmiany wanie filozofii

gry. W poprzednich czciach
trzeba byo powstrzyma nawani-
c wojsk Imperium. Tu sami mamy
zaatakowa, cho i wróg te czs-
to nie daje si prosi i zaczyna
walk nie czekajc na nas.

Skoro ju o wrogu mowa, to je-

go inteligencja czasem mieszy,
czasem budzi szacunek. Opisz to

na prostym przykadzie. Szczegól-

ne uznanie zyska u mnie kompu-
ter wtedy, gdy po utraceniu przeze
mnie ostatniego samolotu zdolne-

go do walki z samolotami wysokie-

go lotu, naprodukowa kilka sztuk

tych ostatnich i wysa przeciw me-
mu bezbronnemu lotnictwu. Tak
si przestraszyem, e chciaem
zaczyna scenariusz od pocztku.
Niepotrzebnie. Zaraz bowiem roz-

bawi mnie serdecznie, gdy na
kilka heksów przed po-

zycjami moich maszyn
jego samolotom zabrak-

o paliwa. A e nie pod-

cign samolotu-cyster-

ny, grona bro wyldo-
waa w morzu. Kom-

puter powtórzy ten

tecznie przeciwdziaa zagrozi

niom i obra waciw drog post=

powania. Na pocztku walczy 91

niemal w ciemno. Gdy ju komp.
ter bdzie pokonany, pozosta
kilka misji do gry w sieci - od rru

ych, przeznaczonych dla 2 osc

i 6-osobowych monstrów. ycr
udanego jednoczenia Imperium

Sir Hasza
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M
eneder pikarski jaki

jest, kady wie. A dok-

adniej wie jaki moe
by, bowiem w ogól-

noci mamy dwa typy - czysto

trenerski („On the BaH“, „Cham-
pionship Manager 2“) i trener-

sko-administracyjny („Premier

Manager 3", „Ultimate Soccer

Manager**). Firma Ocean posta-

nowia dorzuci swoje 3 grosze

(lub raczej 3 peny, jako e jest

to firma angielska) do produktów

drugiego typu adoptujc w tym

celu produkt niemieckiej firmy

Software 2000.

Budzi on mieszane uczucia (ra-

czej z przewag pozytywnych).

Pierwszym jest bowiem zachwyt

wieloci opcji otwierajcych

przed graczem wielkie moliwoci
konfigurowania rozgrywek, w-
czania i wyczania dodatkowych

róde zasilania klubowego bude-
tu, ogldania meczów rozgrywa-

nych na innych boiskach krajo-

wych i zagranicznych. Zgodnie

z now mod gra moemy nie tyl-

ko jako meneder angielskiej dru-

yny ligowej, ale równie jako tre-

ner jej reprezentacji.

Ju na pocztku atakuje nas

menu gówne programu zoone
z kilkudziesiciu okienek. Wród
nich znajdziemy podstawowe fun-

kcje trenerskie takie jak ustalenie

elementów gry, które maj treno-

wa poszczególni zawodnicy, czy

ustalenie skadu w oparciu o 3

wspóczynniki gówne i 6 pomocni-

czych oraz przygotowanie taktyki

na nastpny mecz (np. wyznacze-

nie zawodników majcych kry
szczególnie niebezpiecznych gra-

czy druyny przeciwnej).

Prócz trenowania na naszych

barkach spoczywa take obowi-
zek utrzymania druyny. Suy te-

mu sprzeda powierzchni rekla-

mowych na stadionie i koszulkach

zawodników, sprzeda praw do
transmisji telewizyjnych oraz oczy-

wicie sprzeda biletów. Do
rzadk w tego typu programach
form zarobkowania, bdc jed-

noczenie reklam druyny jest

sprzeda gadetów (szalików,

znaczków itp.) przynoszca nieze

zyski, jeli kibice maj uznanie dla

naszych trenerskich dokona.
Kompletnie dotd nie stosowany-

mi sposobami zdobywania pieni-

dzy jest granie w zakadach pikar-

skich i lokowanie rezerw finanso-

wych w nieruchomociach.

Obraz tego, co si dzieje w lidze

uzupeniaj statystyki. Trzeba
przyzna, e mocno rozbudowane.

ne, reklamowanie druyny w me-
diach, w kocu wygodne podawa-
nie przez program najlepszej w da-

nej chwili oferty reklamowej (nie

traci si czasu na szukanie).

Jednak gra nie skada si jedy-

nie z warstwy merytorycznej, na-

wet jeli jest ona tak imponujca
jak w „Football Ltd”. A oprawa gra-

ficzna i muzyczna gry, niestety, jej

nie dorównuje. Nie pisz tego po-

równujc z „Championship Mana-
ger 2", który chodzi w trybie

SVGA. Byby to chwyt zdecydowa-
nie poniej pasa.

Twórcy gry oparli komunikacj
programu z uytkownikiem o iko-

ny. Moim zdaniem tak one, jak

i animowane migawki z meczów

Prócz tabel ligowych 4 lig angiel-

skich i pierwszych lig francuskiej,

niemieckiej, woskiej i hiszpaskiej,

zestawie najlepszych strzelców,

podzielonych na bramki i asysty,

moemy porównywa druyny pod

wzgldem aktualnej formy czy siy

gry poszczególnych formacji, war-

toci druyny, a nawet redniego

wieku zawodników. W dugofalo-

wych zestawieniach statystyk me-

czowych uwzgldniono momenty,

kiedy druyna najczciej strzela-

a, zdobywaa lub tracia bramki

oraz bya karana kartkami. Kiedy

wspomn jeszcze o zestawieniach

finansowych, malkontenci powinni

zamkn usta.

Od strony bogactwa opcji prog-

ram jest wic dopity na ostatni gu-

zik. Nie wyobraam sobie, by mo-
na byo wymyle cos bardziej zo-

onego sztucznie tego nie rozdy-

majc (cho moe cierpi chwilo-

wo na niedobór wyobrani). Do no-

woci lub dobrych a zapomnianych

pomysów wykorzystanych w grze

nale dugie negocjowanie kon-

traktów przez pikarzy (gracz naj-

pierw zbiera oferty od klubów i po

jakim czasie decyduje si na któ-

r), wyjazdy na obozy kondycyj-

s do kiepskiej jakoci. Zwasz-
cza bramkarze padajcy na ziemi
jak sgi drewna mog przyprawi

co najmniej o zdumienie. Boisko

z biegajcymi po nim pikarzami

jest mao czytelne, za oprawa

dwikowa prawie nie istnieje (dy-

namiczn muzyk stanowic to

wycza si po 10 minutach, za
efekty dwikowe serwowane
w programie podczas meczu -

szum o rónym nateniu - mo-
na byo usysze w tego typu prog-

ramach 3 lata temu; od tego czasu

nieco si zmienio i szkoda, e
programici tego nie zauwayli).

Gdybym musia w dwóch zda-

niach napisa, kto powinien zag-

ra w „Football Ltd" wskazabym
na co najmniej rednio zaawanso-

wanych mioników menederów
pikarskich, dla których liczy si
tylko tre programu. Estetami nie

mog oni by w adnym razie.

Sir Haszak
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I am the lizard king, I can do
anything

James Douglas Morrison

Nad osad zalega zowróbna
cisza. Kobiety z dziemi schroniy

si w dungli, winie - najwiksze
bogactwo tubylców - zostay na
wszelki wypadek zjedzone, a in-

sekty rozumiejc powag chwili

przestay gry swych ywicieli.

Mczyni za zgromadzeni na
gównym placu osady nerwowo
potrzsali dzidami. W ich kierunku

ostronie zbliao si dwóch agen-

tów majcych arcytrudne zadanie -

nauczy tubylców siewu marchwi.

Zapowiadaa si krwawa jatka...

Masz problem, zostae zarzd-
c azjatyckiej wyspy tropikalnej.

Z grubsza Twe obowizki wygl-
daj do atrakcyjnie - trzeba tyl-

ko pokaza agentom, których zat-

rudniasz, co maj robi i gdzie,

a oni ju sami wykonaj powierzo-

ne zadanie. Tak mie trenowanie

mini palca wskazujcego oka-

zuje si jednak do zarzdzania

wysp daleko niewystar-

czajce.
Zarzdzanie, czyli

powizania z agen-
tami

Musisz podejmowa
decyzje, bo sam nic nie

moesz zrobi. Natural-

nie prócz zatrudnienia

agentów. Kady z nich

posiada pewne umiejtnoci, które

pozwalaj mu wykonywa okrelo-

ne zadania. Jedni s ekspertami

od badania terenu, inni zajmuj
si kultur tubylców, jeszcze inni

znaj si na produkcji przemyso-
wej. Tych umiejtnoci jest w su-

mie kilkanacie. Twoj rol bdzie
aplikowa agentom zadania wa-
ciwie do ich wyksztacenia.

Ekologia, czyli

pienidze albo ycie
Pierwszym Twym zmartwieniem

s pienidze. Od tego czy je masz
zaley, jak dugo pozostaniesz na
swym stanowisku. Debet utrzymu-

jcy si na koncie zbyt dugo spo-

woduje seri ostrzee, a wreszcie

przeniesiesz si do miejsca, gdzie

w.
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• ju nie bdziesz musia podejmo-

wa trudnych decyzji. W kocu
konkurencja jest nawet na rynku

pracy zarzdców wysp.

Na wyspie istnieje kilka sposo-
* bów zarabiania pienidzy. Pier-

wszym ich ródem s turyci. Aby
ich przycign naley umoliwi
im przyjazd (zainwestowa w port

lub lotnisko) oraz zapewni nocleg

(zbudowa na hotele) i atrakcje (jak

nie mamy na wyspie zabytków, to

je sami budujemy). Co ciekawe tu-

rysta, który nie przenocuje na wys-

pie, nie jest uwaany za turyst!

Drugim sposobem na przeycie

jest rozwijanie dziaalnoci przemys-

owej. Od zasobnoci portfela zale-

y jak wielkie ona przybierze roz-

miary. Moesz bowiem zatrzyma
si na etapie republiki bananowej

(oczywicie bez bananów) i ekspor-

towa pozyskane surowce, moesz
take ambitnie zainwestowa w fab-

ryki i surowce przetwarza na miej-

scu. Przysporzy to wikszych wpy-
wów i zanieczyszcze.

A zanieczyszcze nie lubi nikt

(a zwaszcza zwierzta, których ek-

sport moe by kolejnym, bardzo in-

tratnym ródem pienidzy). Trzeba

w tym miejscu wspomnie o drugiej

paszczynie gry, o ekologii. Wszys-

tkie poczynania agentów nie pozos-

taj bez wpywu na rodowisko natu-

ralne wyspy. Zwikszona produkcja

przemysowa powoduje zanieczysz-

czenia i rdzenni mieszkacy wyspy

przestaj Ci lubi, tabuny turystów

wystrasz rzadkie gatunki zwierzt,

sowem moe Ci spotka kataklizm

socjalno-ekologiczny. Twym zada-

niem jest wic nie tylko napychanie

portfela, ale równie zadbanie o za-

chowanie delikatnej równowagi mi-
dzy deniem do stabilno finanso-

wej Twych rzdów, zadowolenia

mieszkaców i zachowania rodo-

wiska naturalnego w stanie nienaru-

szonym. Rzecz jasna nie da si tego

wszystkiego zrobi na raz.

Na szczcie autorzy wzili to

pod uwag i w kadym z 24 scena-

riuszy stoi przed graczem sprecyzo-

wane zadanie do osignicia: albo

zebranie pienidzy na wykupienie

wyspy, albo przycignicie okrelo-

nej liczby turystów, albo zlikwidowa-

nie zanieczyszcze, albo rozwini-

cie produkcji przemysowej. Majc
tak postawiony problem mona
skupi si na jednym celu i mniej

przejmowa si pozostaymi zada-

niami wzorowego zarzdcy. Jeli

jednak uporamy si ze wszystkie

wyspiarskie kopoty, moemy wzi
si za wysp generowan przez

komputer, na której zadania bdzie
wyznaczao nam samo ycie.

Bogaty wiat wyspy,
czyli co moe nas spotka
A ycie wyspiarza jest nader bo-

gate. Sprzyja temu nieubaganie

biegncy czas. Musisz z pomoc

swych agentów zapewni cigy
dopyw surowców budowlanych,

bada teren w poszukiwaniu zabyt-

ków i rzadkich gatunków zwierzt,

które potem bdzie mona uczyni
atrakcj turystyczn i ródem go-

tówki, szkoli tubylców w uprawie

roli, by mogli uzyskiwa wiksze
plony, przez co zwikszy si take
populacja w osadach i bdzie mo-
na zatrudni wieniaków jako robot-

ników niewykwalifikowanych przy

prostych czynnociach budowla-

nych i produkcyjnych. Prócz tego

naley uwaa, by elektrownie czy

hotele nie wybuchy, gdybd kom-
pletnie zdezelowane (przypadku

wybuchu elektrowni mamy jeszcze

kopoty z zanieczyszczeniami), by

importowany surowiec nie by zaraz

eksportowany, by tartaki miay cay
czas drewno (drwale wyrbi wyz-

naczony przez Ciebie kawaek lasu

i zwijaj interes), czy dopilnowanie,

by miasto zostao oczyszczone
z przestpców.

Prócz dziesitów standardowych

czynnoci, z których nieliczne wy-

mieniem powyej, moemy si
spotka z niespodziankami w pos-

taci transportowca chccego wya-
dowa na wysepce odpady radio-

aktywne, odkrycie kurhanów, które

chcieliby zbada naukowcy (wiat

bdzie Ci bardziej lubi; badaniom
sprzeciwiaj si jednak tubylcy),

czy wykorzystania do przycigni-

cia turystów wierze tubylców

w przylatywanie na wysp UFO.
Podsumowanie, czyli

ocena niesamodzielnoci
Pomys na gr wydawa si wiet-

ny: gracz nic nie robi sam, ale wyda-

je polecenia agentom. Ci wykonuj
drobne prace, grajcy za koncen-

truje si na strategii. Dziki temu sy-

mulacja jest bliej ycia, bo w nor-

malnych warunkach jeden czowiek

take nie robi wszystkiego sam. Po-

mys by ambitny, ale zosta spapra-

ny (nie po raz pierwszy zreszt;

w grze „Central Intelligence” byo
podobnie). Otó samodzielno
agentów jest mocno ograniczona,

przez co wymagaj oni naszej cig-

ej opieki. A nie ma chyba rzeczy

bardziej upokarzajcej jak agent

pod opiek. Nie moemy bowiem
wyda im polecenia zoonego, np.

pojed do tartaku na pónocnym
wschodzie wyspy i sprowad spoza

wyspy 300 jednostek budulca (nie

chcemy drani tubylców cinaniem

drzew), bo tyle nam potrzeba do bu-

dowy hotelu, a drugiemu zleci bu-

dow hotelu na 18 miejsc, gdy tylko

bd gotowe materiay. Trzeba

wskaza waciwemu agentowi tar-

tak, a gdy przybdzie nam miejsce

kaza mu zaimportowa 100 jed-

nostek budulca, potem jeszcze 100

jednostek budulca, a potem jesz-

cze... Przecie to zaczyna by nud-

ne. Potem naley wskaza drugie-

mu agentowi miejsce budowy hote-

lu (co akurat wydaje si normalne)

i kaza mu zbudowa pensjonat 6-

osobowy, kiedy skoczy - 12-oso-

bowy, i kiedy znów skoczy... To

przestaje by zabawne! A jeli pot-

rzeba noclegu na 50 osób? I w tym

wanie miejscu uwaam, e znako-

mity pomys szlag trafi.

Skoro ju jestem przy minusach,

to upierabym si przy nie uywaniu
sowa symulacja w stosunku do tej

gry. Bo jak mona nazwa symulac-

j zachowa rynkowych sytuacj,

w której po wyszkoleniu pracownika

wykwalifikowanego populacja mias-

ta, z którego ten pochodzi, spada
o 1000 mieszkaców? Zabili si
z zawici? Uciekli przed prac
(w kocu im te mógbym zapropo-

nowa posad)? A mamy tu jeszcze

casus woenia drewna do lasu (tym

razem w sensie dosownym; kierow-

com najwyraniej wszystko jedno,

gdziewo cite bale i najprawdo-

podobniej wcale ich nie zrzucaj

w tartaku; z drugiej strony to dziwne,

bo w tartaku drzewa przybywa).

Jeli ju dojdziemy do wniosku,

e nie jest to tak do koca symulac-

ja, to znajdziemy sporo przyjemno-

ci w odkrywaniu zagadek kolejnych

wysp, rozmowach z tubylcami, roz-

budowie miast, wznoszeniu kolej-

nych atrakcji turystycznych, kopalni,

fabryk, lotnisk, odkrywaniu kolej-

nych zagroonych gatunków zwie-

rzt i rolin, ale take odgadywanie

kolejnych ksztatów wysp (jedn

z nich jest Wielka Brytania, inn
Ameryka Pn.; w ogóle brawa za po-

czucie humoru tak w grze, jak i w in-

strukcji). Przyjemnoci poznawcz
staje si take odkrycie cechy „Sim

Isle” niemal nieznanej w wiecie

gier - nie ma w grze sytuacji czar-

no-biaych: zwyciajc w jednej

kategorii, wanej w danej chwili,

zazwyczaj tracimy w innej, co mo-
emy dostrzec nie koczc scena-

riusza w momencie pojawienia si
napisu, e misja zostaa speniona.

Silne przesanie ekologiczne za-

warte w „Sim Isle" i spory adunek
wiedzy, jaki niesie o lasach tropikal-

nych, mieszkajcej w nich ludnoci,

jej kulturze, zwierztach i rolinno-

ci Azji Poudniowo-Wschodniej (mó-

wi o tym specjalna encyklopedia

bdca przy okazji pomoc pod-

rczn) pozwalaj stwierdzi, e nie

jest to tylko gra, ale próba przyblie-

nia ztechnicyzowanemu czowieko-

wi przyrody i uwiadomienia mu zo-

onoci wiata, w którym yje. Pró-

ba moe jeszcze nie do koca uda-

na, ale bardzo ciekawa.

Sir Haszak

Producent: Maxis

Dystrybutor: Digital Multimedia

Group
Komputery, na których chodzi: 486

DX/33 (zalecany DX2/66), CD-
ROM, 8 MB RAM, SVGA
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P
rogram nowy nie jest, bo
wersja amigowa liczy so-

bie niemal rok, jednak
sprzedawany by jedynie

poktnie w niewielkich ilo-

ciach. Wersja pecetowa, wydana
w grudniu 1995, doczekaa si ju
legalnego dystrybutora w postaci

firmy Bobmark i tak oto moemy j
spokojnie opisa.

„Sensible World of Soccer” jest

nastpc jednej z najlepszych piek

nonych. Od czasu wydania „Sen-

sible Soccer” doczekalimy si kil-

kunastu nowych symulatorów,

w tym dwóch trójwymiarowych, ol-

niewajcych graficznie, skompliko-

wanych w obsudze, czyli zupenie

innych od zaoe „SS”. „SWOS"
take nawizuje do nich tylko cz-
ciowo. Graficznie i symulacyjnie

mecz nie zmieni si waciwie wca-

le. Nadal gra jest dynamiczna, na-

dal niewielkie figurki biegaj po bo-

isku, nadal jest kilka typów murawy,

nadal jednym przyciskiem fire poda-

je si i strzela, nadal mona podkr-
ca piki. Ale starzy gracze zaraz

dostrzeg rónice.

Symulacja
Nie mona ju robi starych nu-

merów ze strzelaniem bramki za-

raz po wznowieniu gry. Wybita do
przodu pika zaraz jest przechwy-

tywana. Nie mona te straci

bramki wybijajc bramkarzem pi-

k do najbliszego zawodnika. Nie

zauwayem te bramek strzela-

nych z linii kocowych. Wida, e
programici popracowali troch
nad zachowaniem bramkarzy,

cho ci nadal potrafi obroni
nieprawdopodobne strzay i pusz-

cza straszne szmaty. Wszystkie

ulepszenia sprawiaj, e bramk
strzeli nieatwo, a sama gra staa

si znacznie trudniejsza. Zazwy-
czaj nie wystarczy ju kilka poda
otwierajcych drog do bramki.

Dodatkow tego przyczyn jest

silniejsze zrónicowanie poziomów

zawodników. Nie ma obawy, e po

dwóch tygodniach grajc Malt (naj-

sabsz druyn w „SS”) bdziemy
gromi wszystkie druyny 12:0 i gra

przestanie nas fascynowa.
Nie mamy ju bowiem kilkudzie-

siciu druyn europejskich i druyn
narodowych, ale z gór pótora ty-

sica ze wszystkich kontynentów

(no moe z wyjtkiem Antarktydy,

gdzie uprawianie piki nonej nie

jest zbyt popularnym zajciem).

Kada w skadzie z sezonu 95/96.

To robi wraenie, a jednoczenie
pozwala wybra druyn i lig

0 poziomie dostosowanym do na-

szych umiejtnoci i sympatii.

Zarzdzanie
Prócz standardowych opcji ta-

kich jak liga, puchar czy mecz to-

warzyski w „SWOS" wprowadzono
moliwo prowadzenia druyny
1 rozwijania swej kariery meneder-
sko-trenerskiej. Przyznam, e zak-

res opcji jakie zostay tu wprowa-
dzone rozczarowa mnie. Mamy je-

dynie moliwo precyzyjnego us-

tawiania zawodników na boisku,

ustalania skadu i taktyki oraz

sprzedawania i kupowania graczy.

Cena zawodnika okrela jego for-

m, jego umiejtnoci za mona
zobaczy tylko przy zakupie z listy

transferowej (prócz tego moemy
kupowa graczy bezporednio
z klubów). Dwiema fascynujcymi

rzeczami jest moliwo zrobienia

midzynarodowej kariery, obejmo-

wanie funkcji tak trenerów klubo-

wych jak i narodowych oraz niespo-

dziewana zgodno przepisów

z ostatnimi orzeczeniami Trybunau
Europejskiego odnoszcych si do
liczby cudzoziemców w druynie.

Otó w „SWOS” moe gra w dru-

ynie nieograniczona liczba cudzo-

ziemców. Dotyczy to zreszt nie tyl-

ko druyn i zawodników z Unii Eu-

ropejskiej, ale i wszystkich innych.

Nic dziwnego, e po kilku sezonach
w mojej polskiej druynie ligowej

Polacy stali si mniejszoci naro-

dow. Dzieje si tak pomimo ogra-

niczania liczby transferów przez za-

rzd klubu oceniajcy nasze mene-
derskie wysiki.

Podsumowanie
„Sensible World of Soccer" nie

sta si wierniejszym symulatorem
ni by jego poprzednik. Dodanie
opcji menederskich, statystycz-

nych (moemy obejrze strzelców

goli z podziaem na lig i puchary,

a po kadym meczu mamy pen
statystyk dotyczc strzaów,

kartek, rzutów ronych itp.) i mo-
no zrobienia wiatowej kariery

trenerskiej znacznie urozmaiciy

kopanie piki. Prócz zwycistwa
w zawodach zaley nam na wyni-

kach, by dosta propozycj pracy

w lepszym klubie. I tak a do obj-
cia reprezentacji Brazylii.

Strona graficzna, jak ju pisa-

em, nie zmienia si znaczco.
Dodano cakiem zabawne intro -
czce film i animacje sporzdzone
w „3D Studio” oraz animowane
wstawki z kolejnych wystpie
prezydenta klubu i migawki z szat-

ni pokazywane w chwilach wyjt-

kowych klsk lub triumfów.

Dwiki dochodzce z trybun

niewiele si poprawiy za to grze

towarzyszy komentarz. Sprawoz-

dawca odzywa si rzadko (sta**

fragmenty gry, bramki, faule), ale

bardzo wczuwa si w akcj.

„SWOS” nie mona ju chyba

z czystym sumieniem nazwa :

mulatorem piki. Jest na to zb

prosty. Ale z pewnoci pozos

bardzo przyjemn kopanin, któr*

dziki podniesieniu poziomów
trudnoci na nowo wcignie zago-

rzaych zwolenników jej poprzed-

niczki oraz zjedna sobie nowycfr

amatorów. Zasuguje na to.

Sir Haszat

P.S. Now wersj amigow z

uaktualnionymi skadami „Sensit-

le World of Soccer 95/96*

sprzedaje MarkSoft.



UWAGA, wszyscy aktualnie

czytajcy! Jeli ktokolwiek z Was
szuka symulatora piki nonej, oto

i on. „Actua Soccer" jest bowiem
najbardziej symulatorowym symu-
latorem z dotychczas symulowa-
nych symulatorów piki nonej.
A teraz dlaczego.

Przede wszystkim postawiono

na realizm poruszania si zawod-
ników po boisku. Filmowano w tym

celu zawodników i odwzorowano
ich ruchy w programie (jak to wyg-

ldao mona zobaczy na krótkim

filmie w intrze) dodajc kademu
odpowiednie wspóczynniki wane
przy poruszaniu si po boisku. Nie

ograniczono si jedynie do wiernej

kopii ruchów, ale take doczono
szerok palet zagra. Pomimo
tego e sterujemy gr tylko sze-
cioma klawiszami (4 kierunki i 2

strzay), w „Actua Soccer" umiesz-

czono ponad 40 typów zagra: po-

dania krótkie, dugie, niesygnalizo-

wane, pit do tyu, strzay sabe,

mocne, gór, z woleja, zagrania

gow, wlizgi, wejcia ciaem
i wiele innych. Waciwie wszys-

tko, co normalny pikarz zazwyczaj

robi na boisku. Kady z tych ele-

mentów mona wykona we prze-

cigu okrelonego czasu: po
wlizgu musimy chwil odczeka
zanim zawodnik wyhamuje i wsta-

nie, przy skadaniu si do silnego

strzau zawsze przeciwnik ma
dusz chwil na odebranie piki

ni przy lekkim, szybkim kopni-

ciu, po mocnym strzale bramkarz

moe wpa do bramki.

Wielo zagra powoduje, e
trzeba niele potrenowa podczas

próbnego meczu (na boisku znaj-

duje si jedynie nasza druyna
i bramkarz przeciwnika) zanim wy-

bierze si jedn z druyn narodo-

wych, by wzi udzia w powa-
nym meczu towarzyskim, ligowym

czy pucharowym. Sam na poczt-
ku chciaem trenowa w lidze gra-

jc Brazyli (jedn z lepszych dru-

yn), ale szybko dostawaem po
8:0 i zrezygnowaem.

Nacisk pooony na symulacj
daje o sobie zna w czci statys-

tycznej znacznie uboszej od „FI-

FA Soccer ‘96”. Nie mamy tu bo-

wiem waciwie adnych statystyk.

Ciekawie za to rozwizano roz-

grywki ligowe. Druyny zostay po-

dzielone na trzy ligi A, B i C na
wzór hokejowych. Moemy awan-
sowa i spada do woli.

Nie ma gry bez wad. T oczy-

wist prawd potwierdza „Actua

Soccer". Zaliczybym do nich pew-
ne niedocignicia w grafice, zna-

komitej zreszt. Czasami ma si
wraenie, e pika widziana jest

przez plecy trzymajcego j bram-

karza, czasami bramkarz przemie-

rza supek (bez konsekwencji dla

obu stron). Denerwuje take auto-

matyczne przeczanie pikarzy.

Zaczyna si robi co jednym za-

wodnikiem, a ju po chwili przesta-

je si nim sterowa. W ten sposób

czsto zawodnicy biegaj po bois-

ku jak potuczeni i aden nie moe
odebra piki przeciwnikowi, co

najczciej koczy si strat

bramki. Nie najlepszym pomysem
okazaa si take kamera zmienia-

jca swe pooenie podczas walki

na boisku. Z pewnoci pynne po-

kazywanie akcji z rónych uj
wyglda wspaniale, ale gra si
z tym fatalnie - za czsto traci si
orientacj. Na szczcie mona
na stae ustawi jeden z rzutów

kamery.

Mimo tych oczywistych niedo-

cigni warto spróbowa swych
si w pierwszym z prawdziwego

zdarzenia SYMULATORZE piki

nonej. To z pewnoci nowe po-

dejcie do symulacji tej dyscypliny

sportu nie tylko w sensie graficz-

nym, ale i merytorycznym, a wic
i nowe dowiadczenie dla gracza

przyzwyczajonego do pikarskich

zrcznociówek.
Pacjusz

Kiedy Haszak przyniós pudeko
do redakcji pado na mnie, bo lubi
symulatory okrtów podwodnych.
Sk w tym, e ta gra nie ma z symu-
lacj nic wspólnego - ale jak ju mi
wpada w rce...

„Silent Steel” to interaktywny

film, nie pierwszy i nie ostatni jaki

opisujemy. Scenarzyci awansowali
nas do stopnia kapitana i poruczyli

dowodzenie USS Idaho, jednym
z kilkudziesiciu okrtów nosicieli

rakiet balistycznych klasy Ohio. Ca-

a historia zaczyna si w momencie,
gdy na okrt dociera cile tajny

przekaz od COMSUBLANT-a. Wyni-

ka z niego (z przekazu, nie z COM-
SUBLANT-a), e libijski okrt klasy

Kilo wypyn z Morza ródziemne-
go przez Cienin Gibraltarsk i py-
nie w stron naszego sektora. Od
tego momentu nasze dowodzenie
okrtem stanowi o przeyciu zaogi,

zniszczeniu bd przepdzeniu Kilo

(i Akuy. która moe si póniej w-
czy do akcji) albo o wykryciu sabo-

taysty bdcego czonkiem zaogi
(jeden z oficerów, ale szczegóów
nie podam).
Cao wyglda bardzo prosto -

najpierw leci kilkunastosekundowa
sekwencja filmowa, potem jestemy
pytani co dalej. Zawsze s trzy mo-
liwoci do wyboru, po których nas-

tpuje kolejna sekwencja, po niej

kolejna decyzja, po niej nastpne
pytanie, a po kilku takich kawakach
zwykle pojawia si okienko z pyta-

niem, czy chcemy zagra jeszcze

raz... Na szczcie martwych kapita-

nów nie stawia si przed sdem
wojskowym za utrat okrtu i zaogi.

-ter*

gust

Gra zajmuje czte

pytki CD, ale na mój gu£
spokojnie mogaby si
zmieci na jednej (wiele

scen powtarza si po kil-

ka razy. a z kadej pytki

wykorzystane jest okoo
200 megabajtów). Czytnik

CD o podwójnej prdkoci
jest odrobin zbyt wolny

i obraz chwilami skacze, ale

nie tak. eby ogldanie filmu

- skdind wietnego, cht-
nie obejrzabym cz scen

na duym ekranie - sprawiao
problemy.

Najwikszy zarzut, jaki

musz postawi, to zupe-
ny brak przeoenia mi-
dzy posiadan wiedz
na tematy marynistycz-

ne, a efektami gry. Za-

miast szuka optymalnych
rozwiza decyzje równie

dobrze mona podejmowa
zupenie losowo, efekty s
dokadnie takie same. Co gor-

sza. jeli nie trafi si na odpowied-

ni ciek mona godzinami gra
nie rozumiejc zupenie kto i dlacze-

go atakuje. A ukoczenie gry... có,
moe wymaga wielu godzin i cier-

pliwego szukania waciwego spo-

sobu postpowania. Biorc pod
uwag konieczno wielokrotnego

ogldania tych samych scen po ja-

kim czasie mona mie serdecznie

dosy...

Cao jest nieza, ale w adnym
wypadku nie próbujcie jej kupi, je-
li szukacie symulatora. Ju prdzej
gra nadaje si dla mioników przy-

go-
d ó w e k

,

cho z kla-

syczn przy-

godówk nie

ma wiele wspól-

nego.

Robaquez



(pod warunkiem, e wybierzemy ni*

wielki ekran i due piksele). Pami
fast umoliwia ju gr na penym e-

ranie, ale z duymi pikselami, ng

szybszych maszynach mona s*

strony. Na dokadk w niektóre

miejsca mona dotrze tylko za po-

moc teleportów. Przez to wszys-

tko atwo byoby si zgubi (tym

bardziej, e niektóre bazy s nap-

rawd gigantyczne) gdyby nie to, i
w skad wyposaenia wchodzi au-

tomapa. Wystarczy spojrze na da-

ne miejsce, by pojawio si ono na
mapie. To naprawd niezy wynala-

zek, poniewa to urzdzenie posia-

da take zdolno wykrywania sek-

retnych przej. Acha, jeszcze par
sów o broni - dostpne jest ich a
6 rodzajów. Oczywicie kady nas-

tpny jest bardziej miercionony,
ale za to zuywa wiksze iloci

cennej energii. Najlepiej jest wic
uywa broni na tyle mocnej, by

pozwalaa skutecznie pozbywa
si Obcych i ich wszdobylskich ro-

botów, z drugiej jednak strony na

tyle sabej, by energia nie wyczer-

pywaa si ju po paru strzaach.

Bybym zapomnia, wystrzega na-

ley si take zasobników z kwa-
sem - atwo do nich wpa, a wy-

dosta si z nich mona tylko w je-

den sposób - ginc.

Engine „Breathless” jest niewtpli-

wie najlepiej dopracowany ze
wszystkich, jakie widziaem do tej

pory na Amidze. Co prawda ciany
mog by ustawiane tylko co 90
stopni (zauwayem to dopiero po
kilku godzinach grania!), ale podogi
nie do. e mog by na rónych
wysokociach, to jeszcze mog je-
dzi (windy i efekty ruchomych pod-

óg). Na dodatek mona opuszcza
i podnosi gow (inaczej nie mona
by byo zestrzeli przeciwników znaj-

dujcych si na wysokoci). Przy

wyjciu na otwart przestrze, po-

dobnie jak w pecetowym „DOOM-
ie", wida krajobraz. Mimo tego e
engine jest bardzo zaawansowany
technicznie, gra chodzi naprawd
szybko, tak wic do „Breathless”

mona zasiada majc go Al 200

pokusi o peny ekran z maymi p
-

selami (na 68030 50MHz chocz

pynnie). Dziki moliwoci konfig_>

racji gr mona dostosowa do kaz

dej Amigi z AG. Na dodatek gi
chodzi w mutitaskingu, tak wic ni

drugim tasku mona sobie na prz> •

ad formatowa dyskietki lub uruch*

mi Personal Paint by za jego po-

moc wycign z gry screeny.

Tekstury s naprawd adne
ale najwiksze wraenie robi re^-

derowane postacie robotów - gra

fik zrobi tu kawa dobrej roboty.

Koniecznie musz tutaj wspon
nie o muzyce. W grze jest wie*

melodii stwarzajcych mroczn
i peen napicia klimat - to dzi<
nim ma si wraenie, e naprawo?

chodzi si poród spowitych mc<-

pomieszcze, pod niebem niegcs

cinnej planety czy wywoujcym
klaustrofobii korytarzy. W pocz-*
niu ze znakomitymi efektami w.

buchów i krzyków Obcych tworr.

wprost idealn atmosfer.

Znakomite poczenie grafie

dwiku i ciekawego scenariusze

dostarczaj niezapomnianych wra-

e. Gra potrafi wcign do tec:

stopnia, e w niektórych mome
tach naprawd zaczyna brakowa*

tchu. Powiem tyle: jeeli „Docr*

na Amig, to tylko „Breathless”.

BADJCY

D
oomopodobnych gierek

na Amisi pojawio si os-

tatnio cae mnóstwo.
Jedne z nich s lepsze

inne gorsze, ale jest gra

która bije wszystkie na
gow. T gr jest wanie wydany
przez firmy Fields Of Vision i Po-
wer Computing LTD „Breathless”.

Ta gra naprawd zapiera dech
w piersiach, zwaszcza na dopalo-

nej Amidze.

Jak to zwykle w gierkach bywa
naszym zadaniem jest obrona
ziemskiej cywilizacji przed Obcymi.
Nasz bohater odziany w wojskowy
kombinezon i uzbrojony w pot-
nego guna ma za zadanie oczysz-

czenie kosmicznych baz z okupu-

jcych je Obcych. S cztery wiaty,

w których znajduje si po pi baz.

Kady ze wiatów charakteryzuje

si nieco odmiennym wystrojem
i innymi, przewanie coraz moc-
niejszymi przeciwnikami.

Gr rozpoczyna si ze stoma
jednostkami energii i osony, i w a-
den sposób nie daje si zwikszy
tej iloci. Oprócz tego na starcie

nasz miaek otrzymuje 1000 jed-

nostek energii sucej do zasilania

broni. Im mocniejsza bro, tym bar-

dziej energochonna. Na szczcie
adunki energii podobnie jak przyw-

racajce witalno apteczki i zwik-
szajce odporno osony mona
znale porozrzucane w rónych
zakamarkach. Niestety, nie jest ich

zbyt wiele tak wic trzeba nimi dob-

rze gospodarowa. Oprócz tego

mona znale take pienidze, za
które mona kupowa lepsze bro-

nie, dopaki do nich czy takie ba-
chostki jak apteczki, osony czy
energia. Mona te kupowa klu-

cze, ale zapewniam Wase nie jest

to najlepsza lokata kapitau tym
bardziej, e podobnie jak w yciu
pienidzy jest zawsze za mao.
Trzeba pamita, e w bazach
znajduje si ogromna liczba ró-
nych drzwi. Niektóre otwieraj si
po ich dotkniciu, do otworzenia in-

nych konieczny jest odpowiedni

klucz, jeszcze inne otwiera si
przecznikami, które niekiedy s
znacznie oddalone od samych
drzwi, wreszcie trafij si takie, któ-

re mona otworzy tylko z jednej



Miecze

:

Posiadacze maego Atari

z pewnoci pamitaj ten ty-

tu. Jednak commodorowska
wersja tej gry znacznie róni si
od oryginau. Przede wszystkim
grafika zostaa narysowana od
podstaw, wykorzystujc do
mocno moliwoci C64, podob-
nie zreszt jak oprawa dwiko-
wa. Po drugie zmieniony nieco
jest przebieg gry. Zajmijmy si
jednak wszystkim od pocztku.

Aldir, bohater gry, wyruszy,
by odbi jedno z ssiednich kró-

lestw z rk podstpnego rzezi-

mieszka, który to bezceremo-
nialnie przej w nim wadz.
Pewny siebie Aldir postanowi
wyruszy samemu, uwaajc e
dziki swym magicznym przed-

miotom jest na tyle silny, by
uzurpatora usun. Okazao si
jednak, e by w bdzie - da si
zapa w puapk. Zbirom udao
si ograbi go ze wszystkich

przedmiotów, w tym i osawio-
nych Mieczy Waldgira i uwizi
go w pooonej nieopodal zam-
ku twierdzy. Tu wanie rozpo-

czyna si zadanie gracza. Naj-

pierw trzeba si wydosta
z twierdzy, a potem dosta do
zamku, gdzie naley odnale
koron i zasi w sali tronowej.

Aldir moe w swoich kiesze-

niach nosi do 3 przedmiotów.
Kady z przedmiotów po uyciu
znika, robic w kieszeniach

miejsce na nastpne. Nie ma si
jednak co obawia, e uyjemy
przedmiotu nie tam gdzie trzeba

i zablokujemy si w grze. Kady
artefakt dziaa tylko we waci-
wym miejscu. Co innego, e
czasem ciko zgadn, gdzie

jest to miejsce... Nie martwcie
si jednak, poniej znajdziecie

map zamku i opis do czego na-

ley uy poszczególnych
przedmiotów. Jeeli jednak lubi-

cie rozwizywa zagadki same-
mu, a zao si e tak jest,

przerwijcie w tym miejscu lektu-

r. I wrócie do niej tylko jeeli

bdziecie mieli jakie naprawd
wielkie kopoty. Natomiast dla

tych, którzy s leniwi...

We szkatuk, we stary

klucz. Otwórz drzwi starym klu-

czem, we kilof, kilofem wykop
dziur w ziemi, we talizman,

we ródk. Ródk podwa
pyt nad krypt, we zaklcie.

Uyj szkatuki przed zablokowa-
nym przejciem, we lamp, ot-

wórz przejcie pod obeliskiem

za pomoc zaklcia, we koron
mocy, otwórz przejcie talizma-

nem, we kamie, zostaw lamp,
we wytrych, zostaw koron,
we magiczny klucz, otwórz
drzwi wytrychem, kamieniem ot-

wórz sekretne przejcie, we ko-

ron i lamp, wejd na koniec

komnaty za tajnym przejciem
i uyj lamp - stworzysz tele-

port. Otwórz drzwi magicznym
kluczem, we motek. Otwórz
magiczne drzwi w suficie za po-

moc zotego klucza, w sali tro-

nowej rozbij cian motkiem,
wejd na tron i zaó koron mo-
cy... Ok! Bingo! Mission comple-
ted! Jeste królem! Acha, po
drodze nie daj si zabi..

BADJOY

• m.:
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grupy gier. Pier-

\v// JJ wsz to takie,^
które poleca si
z czystym su-

mieniem. Druga to te, o których

dyplomatycznie piszemy „mona
zobaczy". I w kocu trzecia grupa
- gier tak sabych, e a cud, e
doyy do momentu, w którym po-

kazano je wiatu.

„StarShip” naley, niestety do tej

trzeciej grupy. Zaoenia nie s ze,

zreszt sprawdziy si ju nie raz -

podbijamy galaktyk, zdobywajc
w miar jej podboju pienidze na
coraz lepszy sprzt, co umoliwia
nam dalszy i sprawniejszy podbój,

przynoszcy coraz wiksze zyski.

Latamy statkiem kosmicznym od
planety do planety, za kadym ra-

zem wybijajc do nogi jej prawowi-

tych mieszkaców (o ile to, co wy-
bijamy, to s prawowici mieszka-

cy), co jaki czas zagldajc do
baz, w których moemy sprzeda
zdobyczn bro i dokona zaku-

pów i niezbdnych napraw, e
0 werbunku zaogi nie wspomn.
Koncepcja nie jest nowa, ale dob-

rze i sprawnie zrealizowana moe
by jeszcze cigle wcigajca.

Niestety, warunek dobrej

1 sprawnej realizacji jest co najmniej

istotnym, eby nie powiedzie - ko-

niecznym, jeli chce si odnie
cho lad sukcesu (tyci sukcesik).

„StarShip” jest gr po prostu niedo-

robion. Zajmuje sze czy siedem
dyskietek, a gry jest w nim tyle, co
kot (mój, czarno-biay) napaka. Do
dyspozycji mamy kilkadziesit ty-

pów broni - ale rónicych si wy-

cznie cen, adnych dodatko-

wych danych na ich temat nie ma.
To samo dotyczy statków, którymi

bdziemy lata, cho w ich przy-

padku sytuacja jest nieco lepsza,

jako e na ogó wysza cena ozna-
cza statek o wikszym zasigu.
Wszystkie planety s niemal takie

same - róni si grafik, ale wys-
tpuj na nich dokadnie tacy sami
przeciwnicy, stosujcy dokadnie
tak sam gupi taktyk.

W efekcie po zdobyciu kilku pla-

net gra staje si po prostu nudna -

czyli te siedem dyskietek zapew-
nia pó godziny rozrywki. Nawet
walki, do jakich dochodzi w przes-

trzeni kosmicznej, nie dodaj grze

dreszczyka emocji, zwaszcza gdy
okae si, e wystarczy dziaa
szybko i zdecydowanie (wyjcie
z „nadprzestrzeni", skierowanie
si w stron planety, przyspiesze-

nie, ldowanie), eby unikn kon-

taktu z jakimkolwiek przeciwni-

kiem. To samo staje si w momen-
cie startu z planety. Za na samej
planecie naszym podstawowym
zadaniem jest trzymanie wszys-

tkich w kupie i odsunicie ich jaki

najdalej od budynku najbliszeg:

od miejsca ldowania budynku,!

bowiem w przeciwnym wypadku!
zmarnuj ca amunicj strzelajcl

przez ciany w stron tubylców..

Nic doda nic uj. A dziw, el
do gry przyznaj si panowie!
z Merit Studios.

Robague:
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LOADSTAR
The Legend

of My
Bodine

Nie daj Boe, eby speniy si
wszystkie przepowiednie speców
wymylajcych scenariusze gier.

Przyszo jawi si w wikszoci
z nich jako czas okruciestw, wo-
jen, a ju na pewno ogólnego roz-

prenia. Stanowczo nie zaz-

droszcz swoim potomkom...

Na ogólnym wiatowym kryzy-

sie „eruje" take historyjka gry

„Loadstar". Jak zwykle (w wik-
szoci ostatnio wydawanych gier

komputerowych) rok paski roz-

poczyna si cyfr 2, za na Ziemi

panuje przeludnienie, zanieczysz-

czenie i brak zielonej pasty do bu-

tów. Na szczcie wiatowy rzd
wpada na genialny w swej prosto-

cie pomys i postanawia zabroni
budowania jakichkolwiek instalac-

ji przemysowych na naszej ro-

dzinnej planecie. Obraony prze-

mys wynosi si rzecz jasna
w kosmos i po kilku latach mamy
ju zindustrializowany cay ukad
soneczny.

Wielki przemys wymaga oczy-

wicie efektywnych rodków tran-

sportu - zajmuj si nim wielkie kor-

poracje, posiadajce flotylle tran-

sportowych statków kosmicznych.

Takie statki lataj cakiem niele
- tyle tylko e najpierw musz wys-

tartowa. Aby im pomóc w tym trud-

nym przedsiwziciu zbudowano
na ksiycu wyrzutnie magnetycz-

ne, które w toku swego rozwoju

przeksztaciy si w zwyk naziem-

n kolej magnetyczn (naprawd,
nie ja to wymyliem) - czyli pltani-

n torów. Po tyche torach bdzie-
my sobie tutaj jedzi - wcieli si

nam bowiem przyjdzie w posta
niezalenego pilota (no tak - nie ca-

y transport jest w rkach korporac-

ji), o legendarnej przeszoci.

Tyle legenda - mona na jej

podstawie byo zrobi symulatoi,

handlówk, czy te nawet co po-

dobnego do starekiego „The Tra-

in". Có, najwyraniej twórcy
doszli do wniosku, e tego rodzaju

gry nie sprzedaj si najlepiej - no
i powstaa strzelanka.

Wyglda to tak - jedziemy na-

szym cudownym super szybkim
statkiem kosmicznym/pocigiem
po ksiycu i z pomoc myszki

strzelamy do natrtnej policji, która

krci si wokó. Klawiszami kurso-

rów wybieramy za drog na roz-

jazdach - jest to bardzo wane -

wjecha bowiem moemy na tor

przeznaczony dla kogo innego, co

koczy si niezwykle efektownym
BUUUM. Na szczcie nasz poka-
dowy komputer Mortimer (w posta-

ci ótej buki) ostrzega nas, jeli

wybralimy niewaciw tras.

To w zasadzie wszystko - po-

zostaj filmy. Te na cae szczcie
nie s najgorsze, aczkolwiek ich

jako (w sensie technicznego

dopracowania algorytmów wy-
wietlajcych) mogaby by ciut lep-

sza. Dobre wraenie robi jazda po
torach - jest bardzo pynna, inna

sprawa, e obraz wywietlany jest

w rozdzielczoci 320x200.

4.JL 4 &
E3 E=3m E=3

Co tu duo mówi - nie jest to
:

niestety, gra rewelacyjna. Zajmu e

trzy dyski CD, ale „para posz £

w gwizdek". Smutne to, bowie^
coraz czciej pojawiaj si na

rynku tego rodzaju produkty - na

-

czciej jeszcze pod szumn naz-

w filmu interaktywnego.

Gawro -
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PLAY-BOX 96
SPODEK - KATOWICE

1-3 MARCA 1996
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III OGÓLNOPOLSKIE TARGI GIER KOMPUTEROWYCH I TV
PROGRAMY EDUKACYJNE

ORAZ
VIDEO, FONOGRAFIA, INSTRUMENTY MUZYCZNE,

ROZGONIE RADIOWE

W PROGRAMIE:
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‘

TEL./FAX (0-22) 43-18-41 TEL. 43-12-81 W. 275
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N ajpierw Mody wy-

woa atak z po-

wietrza, strcajc
wszystkich z mos-

tu do wody. Wróg
teleportowa si w stron najwy-
szego punktu w okolicy, skd zosta

zdjty przez Ma strzaem z bazo-

oki - trafi biedak rykoszetem na mi-

n i po efektownym wbiciu si go-
w w ziemi dokona rytualnego sa-

mobójstwa, pozostawiajc po sobie

tylko rczk od zapalarki. Potem ja

dostaem granat pod nogi i wylecia-

em wysoko w powietrze, jednak

przeyem i po chwili zepchnem
kolejnego przeciwnika ze skarpy

prosto do wody. Zrobi „plum" i tyle

go widziaem. W odwecie celny

strza z shotguna wypru Modemu
poow flaków, na co ostro zareago-

wao poczciwe Kocisko, uywajc
rakiety samonaprowadzajcej. Ko-

niec przypiecztowa Mody
z wdzikiem posugujc si Uzi.

Zwycistwo naszej druyny byo
bezdyskusyjne.

Na tym to wanie polega - na

penej eksterminacji przeciwnika,

a do momentu, kiedy jego roba-

cza gba nie bdzie straszya

z adnego miejsca. Do swojej dys-

pozycji mamy spory ar-

sena, skadajcy si
z bomb, granatów, shot-

guna, Uzi i kilku innych

typów urzdze nisz-

czco-demolujcych.
Do tego trzeba doliczy

ca seri urzdze
technicznych wpraw-
dzie nie nadajcych si

4,£
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do bezporedniego ataku, ale

umoliwiajcych przemieszczanie

si po obszarze na którym odbywa
si walka, tudzie - w mniejszym

lub wikszym stopniu - modyfiko-

wanie tego terenu. Te ostatnie

urzdzenia w pewnych sytuacjach

mog posuy równie jako bro,
cho nie jest to specjalnie atwe
ani czste ich wykorzystanie.Cz broni moe by wykorzysty-

wana bez ogranicze (np. bazoo-

ka) cz tylko kilka razy w cigu
jednego pojedynku (np. dynamit,

uderzenie z powietrza, pocisk kie-

rowany). Liczba dostpnych po-

dej do tych rodzajów broni daje

si konfigurowa, cho na rónych
platformach sprawa wyglda ró-
nie.

Naszym przeciwnikiem na ogó
jest komputer, cho równie dobrze

mona posadzi obok kumpla i tuc

si z nim na zmian (o dziwo nie

ma opcji gry sieciowej ani adnej
innej kabelkowej, co stanowi moim
zdaniem powane niedopatrzenie).

Prowadzone do boju druyny (mo-

e ich w jednym pojedynku bra
udzia góra cztery) skadaj si
z czterech robaków, nie rónicych
si niczym midzy sob. Wpraw-
dzie mona zmieni robakom ok-

relonej druyny liczb punktów y-
cia, eby wyrówna szanse, jednak

zaómy, e wszyscy maj ich tyle

samo - czyli po 1 00 na pocztek.

Kade trafienie oznacza zabranie

ilu tam punktów - na ogó nie wi-

cej ni 50, cho dobry

strza moe si skoczy
mierci, jeli w jego

efekcie przeciwnikowi

uda si wpa na min.
Pojedynek trwa pitna-
cie minut, po których

wszystkim robakom au-

tomatycznie zostaje po

jednym punkcie ycia -

od tego momentu zaczy-

na si pojedynek do pier-

wszego trafienia.

Tyle o samym graniu, te-

raz bd si szczerzy

(czochra, jak napisa je-

den z moich punktów),

e to takie fajne. Bo to

jest fajne! Wprawdzie komputero-

we robaki graj a za dobrze, co

nie jest do koca uczciwe (ich po-

ciski trafiaj do celu niezalenie od

wiatru j trajektorii; z klawiatury,

przy celowaniu na oko, jest to nie-

realne), jednak po dojciu do jakiej

takiej wprawy w posugiwaniu si
penym arsenaem i opanowaniu
odpowiedniej taktyki postpowa-
nia, mona im dokopa. Nie ukry-

wam, e nie jest to wcale atwe
i najczciej sromotnie dostaj
w pewncz ciaa na cztery lite-

ry, pierwsza „d". Na szczcie

komputer moe gra na trzech po-

ziomach, z których najsabszy da- |

je si zaatwi ju po kilkunastu

minutach treningu (ale co to za

frajda gra z tak fujar).

Piknej gry wdziki podkrelaj
dwiki - robaki od czasu do cza-

su okraszaj majce miejsce wy-

darzenia wasnymi komentarzami,

wrzucajc sobie nawzajem od

gupków albo stkajc po co lep-

szych trafieniach.

Co ja zreszt bd dalej si roz-

pisywa - w to po prostu warto

zagra, bo gra jest wietna w po-

myle i perfekcyjna w realizacji

Gra mona w lidze, albo mecze
towarzyskie, a liczba opcji i konfi-

gurowalno zasad pojedynku po-

winny zadowoli nawet tak pod

tym wzgldem wybredne osoby,

jak administratorzy Novella. Moe
jeszcze tylko na koniec jedna uwa-

ga - z tych dla wtajemniczonych

URL World Wide Worm:
http://www2.team17.com/te-

aml 7/Tl 7/Tl 7Worm.html

S tam patche, troch tipsów, po-

ziomy do wersji amigowej (na Amis

mona narysowa wasny poziom

i wczytywa go jako plik graficzny

i troch dodatkowych adresów.

Borek



Gracz kcik
internetowy
W tym wydaniu GKI znowu wracamy do adresów WWW. Stao si tak dlatego,

e wiatowa pajczyna powoli wypiera inne Internetowe usugi, takie jak ftp lub

Telnet, o Gopherze czy WAIS ju nie wspominajc. Có wiec oferuje WWW. e
jest tak bardzo popularna? Myl, e spowodowane jest to gównie atwoci ob-
sugi - wystarczy klikn, aby dosta si do ogromnej iloci informacji, któr ser-

wuje tacz Netu. Teraz, kiedydy si do uatwiania pracy uytkownikom kom-
puterów (zamiast j utrudnia - tak jak robiono to jeszcze kilka lat temu) ma to

ogromne znaczenie. Tak, tak, wizja globalnej wioski staje si z dnia na dzie bar-

dziej realna... I nie mog powiedzie, eby mi si to nie podobao. Zapraszam
wic do wypróbowania tej garstki adresów, które przygotowali dla was

Matheus i Borek

PS.: Zasyszane w Internecie - ilu Sycylijczyków potrzeba do wymiany a-
rówki? Dwóch. Jeden wkrca, drugi zajmuje si wiadkami. Duo dowcipów
tego typu pod adresem http://www.crc.ricoh.com/~marcush/lightbulb.html

Level Alpha: The Descent Page
http://www.eskimo.com/~stickman/descent

adne, estetyczne wykonanie, szybkie poczenie i duo atrakcji - to

wszystko, czego mog oczekiwa NetSurferzy po wycelowaniu swoich nawi-
gatorów na ten URL. Spora liczba odsyaczy do zarówno hostów WWW jak

i serwerów FTP zwizanych z gr „Descent" uatrakcyjnia Homepage’a. Plus:

update do wersji 1 .2 i edytor leveli. Naprawd solidna dawka informacji dla fa-

nów tej gry. Ja osobicie wol bardziej „przyziemne” rozrywki.

The Mortal Kombat WWW Pages - lndex Page
httpy/www-dept. cs. ucl. ac. uk/students/A. Espindola/mk
„Mortal Kombat" zawadn Sieci. Dlatego te powysze archiwum adresów

jest due. BARDZO DUE. A w nim m.in. Przygotowywany „MK4", informacja

o filmie opartym o gr i róne rónoci na temat gotowych ju czci MK.

The Unofficlal XCOM/UFO Homepage
http://www.surfchem. kth.se/~aa/xcom/xcom.html
To, e jest nieoficjalny, nie przeszkadza temu HomePage’owi by obfitym

we wszelakie informacje o grach z serii „XCOM”. Znale tu mona naprawd
duo - edytory do iloci pienidzy, patche uzupeniajce i usuwajce bdy
programistów, edytory do tworzenia nowych broni i terenów walki. Co ciekawe,
zamieszczono tu take opowieci rónych grafomanów oparte na realiach gry.

ftp://math.ksu.edu
W katalogu /pub/harpoon zamieszczono gratk dla wszystkich wielbicieli

„Harpoona" - dodatkowe levele.

Civilization Home Page
http://www. iilback.com/civilization

„Cywilizacja" to gra, która po z gór czterech latach istnienia nadal znajduje si
na pierwszych miejscach list przebojów i której zachwala tu chyba nie musz.
Pod powyszym adresem istnieje wprawdzie niezbyt bogaty graficznie, lecz za to

dostatni w informacje Home Page jej powicony. Strona traktuje równie o wersji

planszowej gry (tak, tak, jest taka) i o wypuszczonym prosto ze stajni MicroProse

„CivNet-cie", w który mona gra przez modem, sie lokaln, BBS i Internet (!)

Tower Fiend - a RPG Gam
http://www.omnigroup.com/people/beska/towerfiend/intro. html

Kiedy w ksigarniach pojawiy si ksiki z serii „Wojownik Autostrady".

To, co wyróniao je od innych paperbacków, to moliwo decydowania o lo-

sie gównego bohatera - jeli chciao si, aby zrobi to, szukao si strony tej

a tej, jeli co innego - innej. Oczywicie wachlarz zachowa miaka by og-

raniczony, ale zabawa bya przednia.

Co takiego proponuje „Tower Fiend" - tym razem jeste poszukiwaczem
przygód, który postanawia uwolni przygodnie spotkan wiosk od straszli-

wej kreatury, która zagniedzia si w tajemniczej wiey... Uwaga, caa rzecz

jest, niestety, po angielsku.

i
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LucasArts Home Page
httpJ/www. lucasarts.com
Kolejny serwer duej.firmy. Szybki, zrobiony z rozmachem i cay na czar-

no. A odwiernym jest znajoma sympatyczna morda z „Fuli Throtlle” :-) Jeli

chodzi o zawarto, to mamy tu gównie najnowsze dziea Lucasa - „Rebel

Assault II”, „The Dig" i inne. Nie mogem si jednak doszuka czego o syn-
nych starociach typu „Indiana Jones” czy „Monkey Island", co mnie troch
rozczarowao, poniewa lubi te znakomite przygodówki.

Uwaga: NOWO! Umiecilimy na naszej stronie www komplet tipsów,

jakie udao nam si znale na wszystkich dyskach redakcyjnych. W prakty-

ce oznacza to w - przyblieniu - cay rok 1 995, jako e wszystkie wczeniej-
sze poszy razem z ukradzionymi nam komputerami do swojego bitowego

nieba... Przypominam: http://www.atm.com.pl/~ts

i
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TYTUEM
KOMENTARZA

Lista przebojów

AMIGA

1. WORMS
2. S.W.O.S.

3. FIFA

4. SOCCER STARS *96

5. PREM. MAN. 3

6. COMBAT CLASSICS 3

7. SUPER SKIDMARKS
8. COLONIZATION
9. ULT. SOCCER MAN.

10. SENSIBLE GOLF

PC CD-ROM

1. SCREAMER
2. FIFA

3. EF2000

4. REBEL ASSAULT 2

5. WORMS
6. COM.&CONOUER
7. CHAMP. MAN. 2

8. S.W.O.S.

9. REBEL ASSAULT
10. DESTR. DERBY

AMIGA 1200

1. ALIEN BREED 3D

2. PLAYER MAN. 2

3. FEARS
4. ROADKILL
5. GLOOM
6. SUBWAR 2050

7. SOCCER STARS *96

8. ULT. SOCCER MAN.

9. COALA
10. R.OF THE ROBOTS

NINTENDO

1 . FANT. ADV. OF DIZZY

2. MORTAL KOMBAT II

3. MICROMACHINES
4. ULT. STUNTMAN
5. BIG N. FREAKS OUT
6. MASTER FIGHTER II

7. BIG N. THE CAN/EMAN

8. JURASSIC PARK
9. BATMAN RETURNS
10. S. FIGHTER III

CD-32

1. IMPOSSIBLE M.

2. POWERDRIVE
3. SUBWAR 2050

4. SUPER SKIDMARKS
5. ROADKILL

6. PINBALL FANTASIES

7. SPEEDBALL 2

8. GLOOM
9. LAST NINJA3

10. R.OF THE ROBOTS

C0MM0D0RE

1. SLATER MAN
2. ETERNAL
3. STREET ROD
4. COLONY
5. KLTWA
6. FLIMBO S OUEST
7. DUCKULA
8. WADCY CIEMNOCI
9. SLICKS

10. ZACK MCKRACKEN

AMIGA

1 . CMLIZATION
2. S.W.O.S.

3. DREAMWEB
4. CYTADELA
5. GLOOM
6. MORTAL KOMBAT 2

7. THE SETTLERS
8. JUNGLE STRIKE

9. MORTAL KOMBAT
10. K240

PC

1 . NEED FOR SPEED
2. TEENAGENT
3. FIFA SOCCER
4. PREM. MAN. 3

5. HI-OCTANE

6. COM.&CONOUER

7.

CRUS.: NO REMORSE
8. AIV NETWORKS
9. DOOM II

10. THE SETTLERS

PC

1. THE LION KING

2. WORMS
3. DOOM II

4. SIMCITY 2000

5. ALADDIN

6. S.W.O.S.

7. FLIGHT SIM 5.1

8. THE JUNGLE BOOK
9. THEME PARK
10. MICROSOFT GOLF 2

ATARI XL/XE

1. MIECZE VALDGIRA

2. BARAHIR
3. KRUCJATA
4. BLINKY’S S. SCHOOL
5. PYRAMID
6. VICKY

7. KUPIEC

8. CYWILIZACJA

9. PRZEMYTNIK
10. SPARE CHANGE

Zamiast list tematycznych pozwol sobie zamieci co inne-

go. To take jest lista, ale troch innego rodzaju. Tytuy gier, któ-

re ujrzycie poniej, to projekty, które maj ukaza si - tak za-

pewniaj producenci - w bierzcym 1996 roku. Podaem tylko te,

które zapowiadaj si by przebojami. Szkoda wody, czas wyli-

cza. System zapisu: tytu/firma/w którym kwartale ma by wyda-

na - krótki komentarz na temat typu.

Zrcznociówki:
- QUAKE/GTi/3 - doomopodobna
- METALSTORM/Sierra/1 - gra ze wiata Metaltech

- EARTHSIEGE 2/Sierra/1 - kontynuacja

- BLOOD/US Gold/1 - doomopodobna
- SHADOW WARRIOR/US Gold/1 - doomopodobna
- THE LOST VIKINGS 2/lnterplay - kontynuacja

- HIGHLANDER/Atari/1 - gra 3D nawizujca do filmu

- INDESTRUCTIBLES'Bullfrog/1 - gra akcji 3D. cyberpunk

- ALIEN TRILOGY/Acclaim/2 - akcja i nastrój z filmu

- KRAZY IVAN/Sony/2 - szalona strzelanka z konsoli

Sportowe:
- HYPERBLADE/Activision/2 - sportowa w stylu Rollerballa

- MADDEN NFL ‘96/EA/1 - komputerowy football amerykaski

Przygodówki:

- RIPPER/GameTek/1 - przygodówka o Kubie R. w 21 wieku

- REALMS OF THE HAUNTING/GremlirV2 - przygoda horror

- LANDS OF LOR 2/Virgin/2 - kontynuacja, grafika 3D

- GABRIEL KNIGHT 2/Sierra/1 - kontynuacja, horror

- DOWN IN THE DUMPS/Philips/3 - przygoda ze miechem
- CONGO/Viscom/1 - przygoda z filmowym nawizaniem
- CHRONOMASTER/ US GOd/1 - przygoda S-F od elaznego
- SPYCRAFT/Activision/1 - powana szpiegowska przygoda

- BLADE RUNNER/Virgin/4 - film Scotta na komputerze

RPG:
- DRAGONLORE ll/Mindscape/2 - kontynuacja RPG
- DEATHKEEP/Mindscape/ 1 - podziemia do zwiedzenia. D&D
- DUNGEON KEEPER/Bullfrog/1 - tym razem jestemy lochem

- WIZARDRY GOLD/Mindscape/1 - poprawione Wizardry VII

Symulatory:
- JETFIGHTER lll/US Gold/2 - symulator mylwica
- IRON ANGEL/Ocean/1 - symulator myliwca z przyszoci
- AH64D LONGBOW/EA/1 - symulator migowca
- FORMULA ONE GP 2/MicroProse/2 - najlepszy symulator FI

Bijatyki:

- FX-FIGHTER 217/? - kontynuacja, jeszcze nic nie wiadomo
- RISE OF THE ROBOTS 2/Mirage/1 - powracaj walki robotów

- MORTAL KOMBAT 4/?/? - tym razem ma by z grafik 3D
Strategie:

- SETTLERS 2/Blue Byte/2 - kontynuacja super strategii

- X-COM: APOCALYPSE/MicroProse/4 - kontynuacja UFO.
- WARHAMMER 40000/Mindscape/1 - strategia w przyszoci
- SYNDICATE WARS/Bullfrog/1 - powrót jedynego Syndicatu

- COMMAND&CONOUER 2/Virgin/4 - kontynuacja popularnej gry

...che che, che cze che 1

chy, mo che ment chy.

Chwi l, tyl ko na bio r od

dech... Chrecheee!!! O ju
lepiej. Cze, mam nadziej,

e nikt tej rozmowy nie pod- I

suchuje. Bd mówi troszk <

nieskadnie, ale to co mam I

do zakomunikowania jest na

tyle wane, e musisz zapa- I

mita kade moje sowo - I

od razu na wstpie: dzwoni I

do Ciebie, gdy jeste poza I

domem, mam nadziej, e in- I

formacja zostanie zarejestro-

wana i przepisana na papier

przez automatyczn sekretar-

k - tak! tak si musi sta od

tego zaley istnienie naszej

planety!!!

Spokojnie, spokojnie, ju I

mówi wolniej. Moe pami-
tasz jak wyjechaem na pla-

cówk na Antarktyd (publi-
j

kacja: dwa numery wstecz).

Nie bez powodów moje ko-
j

respondencje wsiky po
j

drodze, kojarzysz, mam na- I

dziej, te niejakich LODÓW,
o nich tylko wspomniaem,
ale oni s wanym punktem

w caej historii. Wyobra so- I

bie, e wszystkie opowieci I

o UFO, i przybyszach z kos-

mosu to nies bajki, ja ich nap-

rawd widziaem, mao tego

rozmawiaem z nimi!!! Rozmo-

wa z nimi miaa charkter dosy
niekonwencjonalny, pozazmys-

owy, to chyba nazywa si tele-

patia. Ci poczciwi obcy przed-

stawili si jako Misja Ratunko-

wa Dla Planety Ziemia. Opo-

wiedzieli mi róne takie rzeczy,

pokazali obrazy, filozofowie od

razu by poupadali, ja si jesz-

cze trzymam - to, e mam tro-

ch dziwny gos to nie zakóce-

nia, tylko mój saby stan zdro-

wia. Ju przechodz do sedna

sprawy, no wic pokazali mi co

si stanie z Ziemi za pi lat!!!

Istna Apokalipsa, koniec, aniht-

lacja, totalne zero!!!

Taaak, wanie tak. Jednak

pokazali te sposób ja zapo-

biec temu wszystkiemu. Istnie-

je pi czynników, które mu-j

sz zosta spenione. Ju je

podaj, ja wiem, e dugo nie

pocign umys mi odmawia

posuszestwa, ale Ty zapa-

mitaj te sposoby!!! Po pier

wsze, nie mona dopuci aby

zostaa wynaleziona bro wys-

trzeliwujca antymateri. Pc

drugie, naley zamiast rod-

ków na ochron rodowiska

rozpocz dziaania na rzecz

jego totalnej odbudowy, ju
prawie nie ma co chroni! Pc

trzecie, LUDZIE, nie wierzcie

w odkrycie dziesitej planety

ukadu sonecznego. Pc

czwarte Soce jest biae, a pc

pite wpacajcie pienidze na

konto (numer konta do wiado-

moci redakcji).

Co-RESS-Ponden t

OD REDAKCJI: List poda

ny powyej jest przykader

jawnego wizjonerstwa i skore-

lowanego z kocem wiete*

hohsztaplerstwa, które ma na

celu wyudzenie od odbiorca

pienidzy na zasadzie zastra-

szenia. Nie dajcie si nabrar

na takie kawaki, rok 2000 I

zblia, wic pojawi si teg: !

wicej - bdcie czujni!



PRENUMERATA
Bajtek - najstarsze popularne czasopismo

komputerowe w Polsce. Wydawany nieprzerwanie

od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie

55 tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika

pocztkujcego i redniozaawansowanego w po-

sugiwaniu si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany dla osób, które:

• chc by na bieco z technik komputerow,
• chc doskonali swoje umiejtnoci,

• chc wiedzie co kupi,

• wykorzystuj komputer do nauki,

• lubi czasem zagra w co dobrego.

Realizacji tych potrzeb su stae rubryki

pisma. Mikromagazyn, opisy programów, testy

sprztu i Gieda, Po dzwonku, Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody.

Cena detaliczna Bajtka - 2,80 z, w prenumeracie

2,60 z.

Top Secret - wysokonakadowy miesicz-

nik powicony grom komputerowym i wszystkie-

mu, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów

pismo obfituje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a

nawet kompletnych sposobów ukoczenia gry.

Cao uzupeniaj cieszce si du popularno-

ci rubryki:

Lista Przebojów - jedyny w swoim rodzaju

wskanik popularnoci (i niepopularnoci)

poszczególnych tytuów dla kadego z kompu-

terów.

Listy - przegld korespondencji redakcyjnej.

Tips’n Tricks - czyli zbiór porad i cudownych

sztuczek niezbdny dla tych, którzy "utknli",

albo maj "drewniane rce".

Cena detaliczna - 2,80 z, w prenumeracie

2,50 z.

Prenumerat na TOP SECRET przyjmuje take
"RUCH” S.A. na nastpujcych warunkach:
- Prenumerata przyjmowana jest tylko na

okresy kwartalne. Cena za pierwszy kwarta *96

wynosi 8,4 z. Wpat naley dokona do dnia 20

listopada 1 995 r.

- Wpaty naley przesya do "RUCH" S.A.;

Warszawa, ul. Towarowa 28; nr konta PBK, XIII

Oddzia Warszawa, 370044-1195-139-1 1

.

Wpaty przyjmuj równie terenowe oddziay

"RUCH" S.A.

- Prenumerata za granic jest o 100% drosza
od krajowej.

Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:
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PRENUMERATA

Zapraszamy do

prenumerowania czasopism

Wydawnictwa Bajtek.

Warunki prenumeraty:
I Prenumerat mona rozpocz od dowolnego

miesica (numeru) i moe ona trwa od 3 do

12 miesicy.

I Prenumerata zawarta przed upywem wano
ci kuponu gwarantuje stao cen.

I Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych

opat.

Jak zaprenumerowa:
I Aby zaprenumerowa które z naszych czaso-

pism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

do tabelek znajdujcej si z drugiej strony

wpisa odpowiednie liczby egzemplarzy i

czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni
kwot na nasze konto bankowe,

I Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpo-

wiednich liczb egzemplarzy. Za bdy wynika

jce z niestarannego wypenienia formularza

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoci.

I Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej

miesicznym wyprzedzeniem.

I Prenumerat mona take opaci w siedzibie

Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
I Cena rocznej prenumeraty jednego z na

szych czasopism wysyanego za granic

poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 33 z
wysza od krajowej.

I Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocz-

nej prenumeraty o 147 z.

I W przypadku zamówienia wikszej liczby eg-

zemplarzy wysyka jest tasza — prosimy

o kontakt listowny.

Reklamacje:
Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru

w kioskach przesyka nie nadesza lub zamó-

wienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy

o kontakt z Wydawnictwem.

Najtaszym i skutecznym sposobem reklamac-

ji jest zgoszenie na kartce pocztowej (powinna

ona równie zawiera dane prenumeratora).

Reklamacje s realizowane natychmiast.

Reklamacje i pytania dotyczce prenumerat)

prosimy kierowa pod adres: Wydawnictwo
Bajtek, Dzia Prenumeraty, Suby Polsce 2

02-784 Warszawa (lub telefonicznie w godz

9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumerat zajmu-

je si pani Alicja Baczyska).



Darkseed 2
Po rozmowie z szeryfem we z lo-

dówki magnes, obejrzyj TV, otwórz fron-

towe drzwi (dostaniesz bilet na karna-

wa) I wyjd na zewntrz, aby si na
awce (rozmowa z Jackiem). Wstp nas-

tpnie do baru porozmawia z Hankiem
i udaj si na miejsce zbrodni, aby
w krzakach wypatrzy Slima. Czas na
w:zyt u doktora Jethro Simsa (ból go-
wy nr 1). Po wyjciu ponownie sid na

swojej awce i czekaj na Jacka. Po roz-

mowie udaj si na karnawa pokazujc
bilet pilnujcemu wejcia clownowi. Po-

rozmawiaj z Minnie i Daisy, a nastpnie
wypytaj o nie Pandor. Spiesz do kostni-

cy i pogadaj z Larsonem, a potem wstp
do biura szeryfa i wypytaj si o doktorka,

wró do tego ostatniego i ujawnij mu in-

formacj na jego temat uzyskan od
szeryfa. Otwórz drzwi i przeszukaj szaf-

ki - znajdziesz notes, spójrz teraz na

ciao i ponownie pogrzeb w dokumen-
tach, teraz zdejmij z faceta klucz. Zagb
si w labirynt luster - otwórz wieo zna-

lezionym kluczem lustro o koordynatach
'6 kolumna, 8 rzd, lewa górna cianka’,

po czym dojd do pogrubionego sze-
cioktu. Znalazszy si tam wejd
w zwierciado. Po rozmowie z umieraj-

c Straniczk wiata, opu labirynt.

Tym razem wyjdziesz w Darkworldzie.

Id do sdu. Po rozmowie z sdzi wyl-
dujesz w miejscu eksterminacji niepos-

usznych darkworlderów. Dotknij tego, co

SHANNARA
Shady Vale
Podnie wdk i patyk I pocz je ra-

zem, aby rozgarn nimi gazie wierz-

by i strci medalion...

Spotykasz Shell. Uyj wdki na ga-
zie, a nastpnie na pniu. Daj Shelli jej

medalion.

Leah
We filiank po herbacie (sypialnia

króla) i przedstaw j zielarzowi. Zabierz

mu zielon butelk i podlej jej zawarto-

ci dogwood tree (po naszemu dere),

we kwiaty. Z holu dworu we potpourri

- mieszank aromatycznych przypraw.

Wejd na gór do sypialni. Podnie na-

czynie stojce na koszu do ognia kokso-

wego i ochod go, by móc zabra w-
giel drzewny - ostatni z brakujcych

skadników do przygotowania antido-

tum. Wró do kramu zielarza - z jego

martwej doni wycignij receptur i zmie-

szaj w modzierzu zebrane skadniki...

Ruszaj do bramy, aby si przekona,

e stranik ma polecenie was nie wy-

puszcza. Wró do dwom i porozma-

wiaj z Winstonem, a gdy odejdzie uyj
medalionu na godle smoka.

Gdy nad rzek spotkacie truciciela wy-

wie si walka. Aby odnie sukces wy-

daj polecenie zignorowania przywódcy.

Schwytaj wdk lin, a Shella niech

strzeli w hamulec.

Uam ga wawrzynu i zapukaj

dwukrotnie do chaty. Wewntrz podziel

si z gospodarzem jedzeniem i daj mu
wawrzyn. Gdy okae si, e wartownik

nie wpuci Brendela porozmawiaj

z krasnoludem. Shella pokae medalion

seneszalowi i pójdziecie do biblioteki by

przyjrze si zamknitej gablocie. Se-

neszal po krótkiej dyskusji otworzy j

pozostao po ostatnim, który tu wjeda
i podnie z podogi kart uprzywilejowa-

nego robotnika (bdzie Ci si przydawa
za kadym razem, gdy zechcesz wróci
do Centrum Energetycznego). Wyjd
przez Pijawk Siy yciowej (straszna

nazwa). Jeli bdziesz kiedy przechodzi

koo wityni, wpadnij pogawdzi z kap-

ank. Odszukaj obiekty Ik i Uk I odbd
z nimi rozmow. Wybierz si na darkwor-

Idowe miejsce zbrodni i pogadaj z podob-

n do nich maszyn. Uzyskawszy pot-

rzebne informacje wró, by da odpo-

wied Ik i Uk (Ik to ten na prawo i jest

noc). Wejd przez nie strzeony teraz ot-

wór. Noworodka nakarm misem zabra-

nym z knajpy i pogadaj ze Straniczk
Zwoju. W Centrum Energetycznym uyj
magnesu w rodkowym pokoju (kobieta

z agrafk) i powró do ludzkiego wiata.

Na karnawale zakr koem, a wygrane-

go misia umie w odpowiedniej lokacji

w Centrum Energetycznym. Wyczy to

energi w klubie bilardowym - zabierz

stamtd masayst ego. Powró na kar-

nawa i masayst podaruj siaczowi Gar-

ganowi. Pastylki, które nie bd mu ju
potrzebne, zaaplikuj Gothowi na zaple-

czu darkworldowego klubu. Po rozmowie

we kusz. Uyj jej na karnawale magne-
tyzujc metalowy supek - za chwil wyg-

rasz kolejnego misia i zainstalujesz go

w najbardziej na lewo pooonej komna-
cie Centrum Energetycznego.

dla was. We ksik i j przeczytaj.

Udaj si teraz do sali tronowej: naoliw

szczki Iwa i rozchyl je posugujc si
sztyletem - znajdziesz klucz, pchnij

wiecznik - ukae si dziurka od klucza

uchyl tapet - za t ciana jest sekretny

pokój. Zapal lamp i wiece (uyj hubki

z krzesiwem), zaatakuj lustro mieczem,

potem otwó skrytk z czaszk i wy-

cignij zwój, który uyj na ksidze Sten-

mina. Przetnij- okadk ksigi noem
a odnajdziesz cyrograf. Zejd do piwni-

cy i poó na pododze kadzido, cyrog-

raf i buaw zabran z hallu, gdzie urz-
duje seneszal. Zapal kadzido i czytaj

ksig, a gdy duch si ukae zagro mu
odczytujc rytua zgruchotania duszy.

Potem rozmawiaj a go wygnasz. Trze-

ba przygotowa eliksir. Podnie butelk
i nalej do niej octu z beczki, dodaj lici

laurowych, patków róy z potpourri i je-

mioy, po któr na drzewo wejdzie z rac-

ji swej niewielkiej wagi Shella. Eliksir

cinij w pomienie otaczajce krypt

skrywajc Miecz Shannary...

Arborlon
Wejd do paacu, wyjd i wejd po-

nownie. aby uda si na audiencj

u ksicia. Teraz czas szuka runów.

Chustk nalec do Shelly zatkaj ot-

wór w fontannie - run wody. Usu pdy
winoroly i zamknij bram ogrodu - od-

najdziesz run ycia. Niech Brendel wy-

peni swój garnek glin (koo fontanny)

i jego zawarto przeleje do formy

w rzebionym gazie. Tkwicy w ziemi

kamie brukowy potraktuj wod, pod-

nie i odcinij w glinie - otrzymasz run

ziemi. Spróbuj zabra Lessie drabin,

a gdy zaprotestuje wymie si tym-

czasowo na lin. Wejd na dach, z ko-

mina zabierz gniazdo. Na dole rozpal

ogie w kominku. Z powrotem na da-

chu we dwie dachówki i na jednej

z nich wypal arzcy si na kominie run

ognia. Nastpnie naoliw wiatraczek

i zakr nim. Aby Brendel móg wyrze-
bi run powietrza, wrcz mu swój

dziennik, w którym naszkicowae od-

Wró do normalnego wiata i na
zapleczu klubu bilardowego wyjmij ze
mietnika wieszak. Z tyme narz-
dziem w doni pójd pod budynek sdu
i po rozmowie z merem lrvingiem Fle-

mingiem, otwórz nim jego samochód.
25 centów wydaj na telefon, aby wyp-
oszy szeryfa z jego biura (nakam
o napadzie w ATM). W biurze przeszu-

kaj biurko. Czas odpocz na awce
przed domem i przekaza Jackowi
zdobyte materiay: od Larsona - no-

tes, od mera - foto Rity w skórze, od
szeryfa Butlera gazet i zdjcie. Z do-

mowej szafki w regale z telewizorem

we aparat fotograficzny. Pójd do klu-

bu pogada z Jimmym Gardenerem,
a potem zapukaj do domu pani Rami-
rez i wykorzystaj drug opcj konwer-
sacyjn. Opu lokacje i czym prdzej
do niej wró, by ujrze potajemnie

wpuszczanego do rodka Jimmy’ego.

Zajrzyj przez okno i zrób zdjcie. Po
raz drugi rozboli Ci gowa. Po wyjciu
od doktora jeszcze raz id na awk.
Teraz do klubu (scena z Jimmym) i na
zaplecze pogada ze Slimem (dosta-

jesz list i pistolet).

W sklepie z broni w Darkworldzie

za pistolet dostaniesz biomechaniczne

rami, które z powodzeniem mona wy-
korzysta na karnawale do wygrania

ostatniego misia (w tym momencie roz-

boi Ci po raz trzeci gowa i jeli nie

chcesz przegapi dwóch filmików i roz-

róby z agentem FBI id do lekarza). Mi-

sia oczywicie wsad gdzie trzeba.

Pozwoli tootworzy drzwi obok sklepu

z broni - zabierz stamtd urzdzenie,

które zbyt dobrze pamitasz z „Darkse-

powiedni wizerunek. Zwró Lessie dra-

bin. Otrzymany od niej srebrny pier-

cie poka Davio. Ksi Arion w od-

powiedzi da piercie zoty, który nale-

y pr|ekaza Lessie. Porozmawiaj
z ni, po chwili uzyskasz równie run

elfów. Na kamieniu w Ogrodzie ycia
ukadaj runy w kolejnoci: elf, ziemia,

powietrze, ogie, woda, ycie. Zabierz

kamienie elfów i daj je Davio.

Streleheim
Niech Telsek podniesie gaz i cinie go

w kamienny uk... W jaskini zapal lamp
i oka elfiej zgubie list uwierzytelniajcy.

Przywi do irixa lin i wyjd na zew-
ntrz. W obozie trolli nie prowad walki.

W obozie elfów poka wartownikowi list.

Odpowiedzi do zagadek:

1 ) Wycignij z gniazda pióro i daj je

Telsekowi.

2) Zabierz Brendelowi (który wraz

z Shella odpoczywa w obozie elfów) wi-

no i podaruj je kucharzowi trolli - w za-

mian otrzymasz robaki. Naó je na

wdk i zacznij owi u wejcia do efie-

go obozu.

3) Gadaj z elfem stranikiem tak

dugo, a da Ci swoja tarcz.

Teraz konkurs mona zakoczy za-

dajc zagadk o efich kamieniach.

Jeli wybiera bdziesz inne moliwo-
ci, trzeba bdzie rozwizywa kolejne

zagadki ksicia Andera. Odpowiedzia-

mi na nie s: strzaa (we od Shelli), cy-

namon z potpourri i hem z obozu trolli.

Storlock
Udaj si do róda zanieczyszczenia.

W poczwar naley wypali ponc
strza: strzaa + chusta + olej + hubka
i krzesiwo. Po walce porozmawiaj z uz-

drowicielem i w drog.

Culhaven
Przyjrzyj si rozbitym skorupom, od-

wied pokój, w którym dokonano kra-

dziey i udaj si do celi, gdzie zatrzy-

mani s Twoi towarzysze. Popro Shel-

l o podanie ci stojcego w niszy kufla.

eda" pierwszego. W tym odcinku posu-

y ono Tobie zakrcajc dopyw wody
przed domem Paula Coopera, co zde-

zorientuje gospodarza do tego stopnia,

e bdziesz móg cichaczem wkra
si do rodka. W mieszkaniu przyjrzyj

si fragmentowi podogi przed szafk,

a nastpnie przesu j odkrywajc taj-

ne przejcie. Z pokoju zabierz klucze.

W chwil potem popiesznie opucisz
dom. Klucze otwieraj sklep z narz-
dziami - wcz alarm, a Brown, zastp-
ca szeryfa, opuci swój posterunek

przed domem Rity. Czym prdzej to wy-
korzystaj - w lewym dolnym rogu lustra

pani Scanlon tkwi interesujca Ci kar-

tk. Zanie j Pandorze, a po wizji wró
do siebie, do swego pokoju i otwórz

drzwi, które dugo uwaae za zam-
knite - to kolejna brama do wiata
Mroku.

We Miecz i przyjrzyj si pudeku
z butami. Pogadaj z mamuk i z gow
Rity. Pd do labiryntu powstrzyma
Behemota. Normalnie nie sposób go
dogoni. Wejd przez lewe drzwi

i dotrzyj do czwartego rzdu w trzeciej

kolumnie. Gdy spojrzysz na lustro w le-

wym górnym, rogu okae si, e mona
i na skróty - w ten sposób dotrzesz

do portalu przed Behemotem. Zwój
znajdziesz w szafie w sdzie, za
wiato obok odpowiednika biura szery-

fa po pokazaniu wartownikowi karty

uprzywilejowanego robotnika. wiato
i Zwój wsad na swoje miejsca w gene-

ratorze mocy i Mieczem przetnij kabel

(...) niech Jack wyjdzie na ulic...

Dixie

Otwórz go i znalezion wewntrz szar-

f zwró Kilemu... Z jego plecaka wyj-

mij rczk i wó j do dziury przy ko-

minku. Pchnij... Wysyp magiczny py do
wody, a Davio niech zogniskuje na za-

porze moc elfich kamieni.

DragorTs Teeth
Zabij Shell...

Wycignitymi z obcasa gwodziami
przetnij krpujce Ci wizy. Podnie
powrozy i opu namiot przez wycit
w pótnie dziur (ponownie uyj gwo-
dzi). W ten sam sposób dosta si do
namiotu szamana. Zabierz mu torc,

zaknebluj opask i zwi. Wyjd i wró.
Przekonaj Geek do wspópracy. Udaj-

cie si teraz do twojego namiotu. Otwórz

zabranymi szamanowi kluczami skrzy-

ni ze swoim dobytkiem, a drug, z rze-

czami Twoich przyjació, razem z Geek
przytaszczcie na miejsce midzy namio-

tami. Niech Geeka woy korb do dziu-

ry. Przywi do skrzyni lin i opu j do

lochu. Nastpnie do lochu ma zej Ge-
eka, a Ty za nim. Na dole korba musi po-

nownie powdrowa do dziury. Niech

Brendel cinie toporem w siatk i wej-

dzie przez powsta dziur. Otwórz me-
talow pytk i napraw j. Teraz do robo-

ty przystpuje Telsek. Niech przekrci

koo, uyje irixa i otworzy drzwi.

Valley of Shale
Niech Telsek pchnie statuy, by zablo-

kowa nimi boczne drzwi. Podczas walki

ze Zmiennoksztatnym ka Davio uy el-

fich kamieni. Gdy Geeka przestanie wal-

czy, Davio z wasnej woli uyje ich po-

nownie. Podnie diadem. Zobacz prze-

pa i wró. Niech Telsek wyjmie z zawia-

sów drzwi. Gdy znajdziecie si w klatce,

niech Brendel j nieco uniesie... Pchnij

klatk, przywi do niej lin i opu si na

dó. Niech Brendel rzuci motem w oko

idola, a Ty wspinaj si do góry. Dobd
Miecza Shannary. Zaatakuj lldatch.

Dixie



- podsumowanie

W co gracie?
Nieco ponad 98,5% Czytelników

przyznaa si, e gra (a 1,5%

nie?!). Najwicej zwolenników

(41,1%) maj mordobicia. Nieco

mniej, bo 36,2%, grywa namitnie

w przygodówki. Niech do symu-

latorów morskich zajmujcych

ostatnie miejsce moe wypywa
z braku ostatnio premier wartocio-

wych pozycji tego gatunku. W ka-

tegorii inne najczciej wspomina-

nym gatunkiem byy gry erotyczne.

Rubryki stae
Zdecydowana wikszo Czy-

z grubsza alfabetycznie, ale od

przyszego numeru wracamy do

podziau na komputery)!

Na koniec jeszcze raz chcieliby-

my podzikowa za wypenione an-

kiety i uwagi, które wraz z nimi na-

deszy. Wszystkie skrupulatnie czy-

tamy i jeli nawet nie skorzystamy

z nich w biecym roku, z pewno-
ci stan si przedmiotem goso-

wania w nastpnej ankiecie.

REDAKCJA
Zgodnie z zapowiedzi wród

uczestników ankiety rozlosowali-

r\Ui ir\u i ooi i II MIC imuv uju

problemu. Postaramy si zmieci
jeden w kadym numerze. Z plaka-

tami sprawa nie wyglda tak pros-

to, ale pracujemy nad tym.

Razem czy osobno
Przy okazji zamiecilimy dwa

pytania, które mczyy nas po no-

cach: czy drukowa tipsy z podzia-

em na komputery czy tylko sorto-

wa alfabetycznie (to mczyo
gównie Deana) i czy opisy przej-

cfc zamieszcza razem z recen-

zj gry. Ponad 53,7% Czytelników

Mylilimy si! Ju w przyszym nu-

merze „Uniwersytetu” pojawi si
gry sieciowe, a my zadbamy by ko-

lejne artykuy tam pomieszczone

byy nie mniej interesujce.

Co poprawi, co doda?
Zacznijmy od tego, e z wad

pozwolilimy wybra tylko jedn,

gdy interesowao nas, co Wam
dokucza NAJBARDZIEJ (niektó-

rzy brali to za brak samokrytycyz-

mu). Z przyjemnoci odkrylimy,

i tym czym jest zbyt maa liczba

stron (u 45% respondentów). T
przygan odbieramy jako swoist

.tak aonmrat «e»Y’

telników (97,5%) nie ogranicza si
tylko do czytania recenzji gier na

swój komputer, co nam mocno
pochlebia. Co wicej, 60,5% ogóu
deklaruje czytanie pisma od deski

do deski (DZIKUJEMY!).
Rubryk, do której najczciej na

pocztku zagldacie jest „Co no-

wego?” (29%), drugi za najpopu-

larniejszy dzia to wstpniak (13%).

Najmniejsz sympati darzycie naj-

modsze nasze dziecko, „Uniwersy-

tet". Czujemy si zmuszeni wyja-

ni, e z definicji nie mia to by k-
cik historyczny, cho wydao nam
si zrcznie zacz od pocztku.

pochwa. Druga pod wzgldem li-

czebnoci kategoria, poziom szaty

graficznej, ju trafia pod rozwag
Dobrochny (reszty Zepsou te, bo

wszyscy jestemy genialnymi gra-

fikami na miar Picassa, a moe
nawet Einsteina). Oczywicie b-
dziemy zmienia nie tylko to, co

wskazalicie na pierwszych miej-

scach. Par rzeczy przeszkadza

nam bardziej ni Wam, ale Wasze
zdanie liczy si przede wszystkim.

Prócz zwikszenia objtoci pis-

ma i poprawienia szaty graficznej

bardzo doskwiera Wam brak plaka-

tów (49,7%) i konkursów (40,7%).

opowiedziao si za nie zamiesz-

czaniem solutiona w jednym arty-

kule z recenzj. Poniewa konku-

rencja nie pi, postanowilimy by
w zgodzie z Wasz wol i prawami

rynku i drukowa rozwizanie gry

w tym samym numerze co recen-

zja, ale w innym miejscu. W ten

sposób bdziecie mogli przy okaz-

ji trenowa siln wol.
Jeli chodzi o tipsy, to zostanie-

my przy podziale na komputery, za

którym gosowao 84,8% respon-

dentów (w tym numerze Dean nie

wiedzc o wynikach ankiety,

atakowany przez zwolenników

podziau alfabetycznego, skoni

si do ich sugestii i podzieli tipsy

my 10 rocznych prenumerat TS,

których czas obowizywania bieg-

nie od numeru TS 3/96 do TS
2/97. Ich posiadaczami zostali:

1. WOJCIECH BOROWCZYK,ÓD
2. TOMASZ CHOLEWISKI ,ÓD
3. ADAM GASZKA, RYDUTOWY
4. ARTUR HOCKUBA, RZESZÓW
5. MAREK JANUSZEWSKI, WARSZAWA
6. PIOTR MATUS, GRÓDEK
7. MACIEJ NOWAK, CHORZÓW
8. MICHA POL. PRZYSUCHA
9. MAGDALENA SZREMSKA, OWICZ
10. KAMILWDOWIAK, BYSTRZYCAK.



Bezkarno gwarantowana 4
Przez z gór dwa miesice napyno
niemal 1 000 wypenionych ankiet,

w których stwierdzilicie, co o nas mylicie,

za co nas lubicie, a za co najchtniej przestalibycie

kupowa. Sir Haszak przez jake cenny tydzie

swego ycia by na odwyku i nie móg zagra
ani chwili w strategi, bo pracowicie wstukiwa ankiet.

Posumowania niektórych kategorii zachowalimy
dla siebie starajc si zmieci tu jedynie te,

które maj najwikszy wpyw na wygld i ksztat pisma

(tymi chyba jestecie najbardziej zainteresowani).

A oto co przyszo do redakcji

(lub raczej wstukao si Haszakowi).

Metryczka
Najwicej odpowiedzi dotaro do

nas z województwa katowickiego

(12,9%) i warszawskiego (11,2%).

Najmniej naszych Czytelników

mieszka w województwie koni-
skim (0,2%). Ponad poowa res-

pondentów mieszka w duych
miastach (52%). W miastach red-
nich zamieszkuje 14% tych, którzy

nadesali odpowiedzi. Z maych
miast pochodzi 22%, a ze wsi 12%.
Na ankiet najwicej odpowie-

dziao 15-latków, którzy stanowi
18% wszystkich respondentów.

Zreszt wikszo Czytelników,

którzy zdecydowali si pomóc
nam w ulepszaniu TS to ludzie

w wieku 13-17 lat (73,1%).

Przytaczajca wikszo z nich

to mczyni (98,8%). Kobiety sta-

nowi 0,8% Czytelników, a reszta

to Ci, którzy najwyraniej unikaj

jednoznacznego opowiedzenia si
po której ze stron.

Sprzt
Od ostatniej ankiety sporo si

zmienio. Wyranie straciy kom-

putery 8-bitowe. Stao si tak dzi-

ki ywszemu wejciu konsol

i wzgldnemu potanieniu kompu-

•otow |mmc* ptoeK?

terów 16-bitowych. W ostatniej an-

kiecie C64 by niemal równo
z Amig i PC. Konsole waciwie
nie istniay. Po pótora roku 73,4%
moe si pochwali posiadaniem
maszynki 16-bitowej lub lepszej.

Wród nich zdecydowan wik-
szo stanowi komputery PC,
których uywa 52,6% ogóu ankie-

towanych. Najwicej wród nich

posiadaczy komputerów 486
(62%). Znacznie mniej jest 386

(21%) i Pentiumów (12%).

Wród wacicieli Amigi, którzy

stanowi 20,8% ogóu przewaaj
Czytelnicy z Amig 500, 500+

i 600 (77%). Reszt stanowi po-

siadacze Al 200. Nie ma nikogo,

kto pochwaliby si A4000.

Wród komputerów 8-bitowych

nadal najlepiej trzyma si Com-
modore 64 (22,2% ogóu). Z gór
dwukrotnie mniej jest Atari XL/XE.

Commodorowcy s take wier-

niejsi swej maszynce. Tylko

26,7% z nich ma prócz C64 kom-
puter co najmniej 16-bitowy (taki

komputer ma 51 ,5% wacicieli 8-

bitowego Atari). U wszystkich

tych, którzy sprawili sobie nowe
komputery, dominuje PC, cho
z reguy waciciele C64 czciej
ni atarowcy wybieraj na swój

pierwszy komputer 16-bitowy

Amig.
Nowym zjawiskiem s konsole.

Posiada je 28,6% Czytelników. Li-

czebnie zdominowane s one
przez posiadaczy Pegasusa sta-

nowicych 38% konsolowców.

Dwa razy mniej jest posiadaczy

Gam Boya, cho ta konsola zaz-

wyczaj stanowi dodatek do due-
go komputera. Z ankiety wynika,

e jeszcze nie nadszed czas du-

ych konsol 16- i 32-bitowych.

Znajduj si one w domach 30,7%***

Czytelników majcych konsole.

Analiz rozszerze, jako mniej

wan z Waszego punktu widze-

nia, pominiemy informujc dla po-

rzdku, e zdarzyo si kuriozum

(Amiga z kart graficzn Hercules)

i zabytek klasy 0 (Cl 28 z twardym
dyskiem 20 MB!).

róda oprogramowania
Najbardziej rozpowszechnio-

nym dostawc jest kolega. Korzys-

ta z niego 84,3% respondentów.

Jednak nie jest le. Na legalnego

dystrybutora wskazao 67,7% Czy-

telników. Jeli ju do niego trafi,

zazwyczaj chcieliby zostawi od

20 do 50 z (38,1%). Cho zdarzy

si jeden waciciel maego Atari,

który gotów by zapaci za prog-

ram ponad 110 z.



Czy wierzycie w krasnoludki?
Dwa numery temu i po raz pierwszy w yciu udao mi si zetkn z efek-

tami pracy tak zwanych chochlików drukarskich. Stworze wyjtkowo zo-
liwych i przebiegych zarazem. Do tej pory nikomu nie udao si przyapa
tych istot na gorcym uczynku. Równie nikt, tak naprawd, ich nawet nie

widzia. Chocia, kiedy raz byem w redakcji w stanie, „kiedy widzi si dwa
razy wicej, cho yje dwa razy krócej'’, to przysigbym, e co wyskoczy-

o spomidzy regaów i szybciutko przeleciao do dolnej póki szafki z jed-

nym (z dwóch oryginalnie) skrzyde drzwiczek (mówic po kopalnemu -

tam, gdzie stawiamy butelki po piwie).

Innymi sowy, w 12 numerze z zeszego roku komentarz do rubryki „Czy-

telnicy Nadesali ’, który powinien znale si wycznie tam, gdzie powinien

si znale, trafi gocinnie do T&K. W tamtym te numerze pojawio si du-

o tipsów na Amig, które nie byy podpisane. Informacja o ich pochodzeniu

bya w komentarzu, który wanie nieoczekiwanie nie dotar tam, gdzie powi-

nien by dotrze. Wszystkie te tipsy dostaem od Voyagera, któremu bardzo

dzikuj. Tak naprawd, to by tylko may fragment zbiorów, jakie otrzyma-

1

em, ale postaram si go zachowa na specjalne okazje (moe 50 numer...). I

Najwyraniej Poczta Polska te posiada wasne duszki, co stao si powo-

1

dem mojej ogromnej wesooci. W okresie okoo witeczno - noworocz-

1

nym dotar do naszej redakcji najzwyczajniejszy w wiecie list, ju bym za-

1

czyna go otwiera, a tu nagle patrz na adresata i oczom nie wierz - „Sec-

1

ret Service". Odczytuj nazw ulicy, kod. wszystko si zgadza, ale to nie jest I

adres naszej redakcji. Nawet „kot" pocztowy zaczyna si na 00. Najwyra-

1

niej nasi Czytelnicy niele wytresowali pocztowców, którzy ju na sam napis I

„Secret" reaguj automagicznie, wkadajc list do naszej przegródki.

Dean!
PS. Na przyjciu:
- Czy mogaby pani da mi przepis na to cudowne ciasto?

- Och tak, ciesz si, e panu smakowao.
- Zrobibym rewolucj w produkcji cegie.

KOMPUTERY 16 - BITOWE

7TH GUEST. THE / PC / Maci Garwo .KUBU*
Aby prz przez labirynt, id. 9 razy prosto, w prawo, prosto, 3

razy w prawo, w lewo, w prawo, prosto, w lewo, w prawo.

AIRLINES /PC /Cammoa
Dane wszystkich samolotów s w pHku DATAplanedatbrt

ALONE IN THE DARK 2/PC/ Madej Gaiwd .KUBU*
Jeeli chcesz mie 32 000 punktów energi. to wykona) nastpuj-

ce czynnoci we z kuchni tncan (Poteonj i wino (Win) Zmie-

szaj je I wypij Podczas pica trzymaj Enter Powtarzaj to 32 razy

ANNIHILATOR / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Wcinij spacj. SHIFT i klawisze funkcyjne od Fi do F10 - prze-

chodzisz dany etap

APB / Amiga / Ninja

Jadc, trzymaj wcinity lewy klawisz myszy. Wszyscy syszc
syren zjad z drogi, a Ty bdziesz móg jecha bez kraks

ARKANOID 2 / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Na screenie tytuowym napisz 0ALEYB8 - niemiertelno.

ARMY MOVES / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Wpisz na screenie tytuowym TUESDAY 14 TH lub KARENBRO-
ADHURST- niemiertelno

BANSHEE / Armga / Micha Waiasik

Podczas dema zamiast 1 wanij 2 przycak myszy - naspodzianka

BATMAN / Atari ST / Patrick Walczyk .Mr peraonalrty*

Na screenie tytuowym wpisz ^ilAJJ*... J* trzymaj do póki nie po-

jawi si napis CHEAT MOOE w górnym, lewym rogu W czasie

gry wdu F10, a zmienisz poziom « niemiertelno

BLACK T1GER / Alan ST / PIOTREK (monSTer)

Kiedy komputer prosi o dysk nr 2. a Ty masz pod rk czyst

sformatowan dyskietk, to wó j. a zobaczysz to, czego inni

nie widz

BLAKE STONE / PC / Wcdech Bauman

Uruchom gr poleceniem z parametrem.

CANNON FODDER / PC / Misstrzó

Alt Ctrl Enter - Next leve)

CYCLEMANIA/ PC / Marek Us

Nacinicie podczas gry:

D * szybkociomierz w milach na godzin / szybkociomierz w ki-

lometrach na godzin / bez szybkociomierza

M • pokazuje map z zaznaczeniem Twojego pooenia, jak rów-

nierz Twoich przeciwników

OESTRUCDON DERBY / PC / Krzysztof Darowskl

W High Score wpisz si jako IDAMAGE)

DOMNATOR/ Amiga /Ninja

Spauzuj gr i wp<sz .IREM* - niemiertelno. Przyciskajc .N*

przeskakujesz poziomy.

DUNE II / Amiga / Miosz Romaczyc
Jeeli wiesz gdzie ley baza wroga, to pu na ni od frontu kil-

ka sabszych jednostek, a gówny atak przeprowad od tylu. Suk-

ces gwarantowany

DYNA BLASTER /Atari ST/ PIOTREK (monSTer)

Wdu UKKZS1KG - startujesz od levelu 24.

ENCHANTEO LAND / Atari ST i PIOTREK (monSTer)

Gdy pojawi si ekran tytuowy (z biegncym krasnalem), napisz

TCB RULES FOREVER Teraz podczas gry moesz;

F2 - przej do nastpnego etapu gry.

F3 - ustawi liczb y,
F4 - zabi przeciwnika na kocu !evelu.

FINA BATTLE. THE / Atan ST/ Patnck Walczyk .Mr personahty*

Jeeli wkurzaj Ci teksty w czasie gry, to wdu oba przyciski my-

szy. podczas wywietlania liczby pozostaych do rozegrana walk.

GHOULS & GHOSTS / Alan ST / PIOTREK (monSTer)

Rozpocznij gr woskujc FlRE. nastpnie jak najszybciej napisz

STEPHEN BROADHURST - powinien pojawi si komunikat

CHEAT MOD ON. Od taj chwfli jeste nietykalny

GOBUNS / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Aby prz jednorcznego bandyt, wcinij 5 i ENTER

HADES NEBULA/ Atari ST / PIOTREK (monSTer)

W H»gn Score wpisz si jako MONITOR (kropka na kocu).

IMPOSSAMOLE / Amiga / Ninja

W Hi-Score wpisz

OOCHOUCH - chodzenie po wodzie.

JUGGLERS - ekstra czas.

COMMANDO - nielimitowana bro.

HEINZ -niespodzianka.

LUMBAJACK - niespodzianka.

ISHAR 2 / Aten ST/ PIOTREK (monSTer)

1 Zbierz czteroosobow druyn, wejd do gospody I zwerbuj

nowego czonka Nastpnie wyjd, zabierz mu pienidze i zabii

go MoZna to powtarza wielokrotnie

2. Sposób na pomnaanie przedmiotów Zaó Jednemu ze swo-

ich ludzi lin, we jedn strza (z ekwipunku) I najed ni na za-

oon Mn (kursor powinien przybra jej ksztat) - Ju moesz j
pomnaa. Gdy to zrobisz, skieruj kursor na mietnik. Teraz mo-

esz wskazywa nim kady przedmiot i go pomnaa!!! Gdy

chcesz wyczy t opcj, to nadnij dwa razy lewym przyda-

Wam myszy na strzaach w ekwipunku

Abypowtela2brqp.)4krnBslrzay.przsriajenB(>eril4mjpcroa-

fis Zamiast kodu zabezpieczajcego moesz wrosn JOOOOOOOOOt

KARATE KID II / Amiga • Ninja

W HFScore wpszs jako .MYAGT Teraz klawiszemp przeskaku-

jesz poziomy

K1LOBLASTER/ PC /Marek Lis

Nadmde F3 powoduje spowolnienie gry. Wywoaj MA1N MA
NU i nadnij W. Bdziesz móg wybra dowolny teve

KLAX / Amiga / Ninja

Trzymajc .SHIFT . .SPACE* nadnij klawisze od .1* do .4* -

nieograniczona liczba wszystkiego

LASER UGHT/ PC /Cammoa
Po nieudanej próbie nie naciskaj .Procead*, tylko .OuC. a potem

.Play* - mozesz i tak dosta 100 pkt.

LETHALWEAPON / PC / Marek Lis

W trzeciej misfi, po beczkach wyjdziesz na nastpn plansz Te-

raz w prawo na pochylni i skocz Jeste w drugiej misji Przed

wod, gdzie chodz dwaj faceci z noami, spróbuj si dosta na

sam gór po drabince i skocz w prawo. Mozesz po niewi-

dzialnej pododze

MAD DOG MCCREE II /PC/ Misstrzó

Ctrl Shift. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9, joy góra FlRE - kocówka

MANCHESTER UNITED / Amiga / Bartosz Stodoimak

Rzuty kam wykonuje si nadzwyczaj atwo. Wystarczy pochyli

drek w kierunku bramki I przytrzyma Fre.

MONTY PYTHON / Alan ST / PIOTREK (monSTer)

W HIGH SCORE wpisz Si jako SEMPRJNI

MORTAL KOMBAT 2 / Amiga / Piotrek Dymaa (BATMAN)

Gdy przegrae walka w turnieju I pokazaa si marmurowa taokca

machaj mysz na lewo i prawo - moesz zwikszy kredyty 255

MORTAL KOMBAT 3 / PC . Krzysztof Darowskl

Uruchom gr z podanym parametrem:

MK3 0666; Mozesz gra Smoke'm.

MK3 1995. Niewidzialni zawodnicy.

MK3 6000: Przyspiesze*,

MK3 9966 : Lustrzane odbicie,

MK3 8888: WieHoe postacie

MK3 1111: Maeoostaoe

MK3 1000000 Mozesz gra Motam i Shao Kahneml"

OUT RUN / Atari ST / Patrick Walczyk .Mr. personalny*

W czasie gry wpisz; .STARION*. Teraz:

.S* - zmiana poziomu.

.T - entra czas.

.0* • ino.

,B* - good moda

POUCE OUEST / Atan ST / Patnck Walczyk Mi personatty*

Wdu .ALTERNATE* ST - wczy si tryb .SIERRA* Teraz

wpsz .tp* - moesz dosta s> do dowolnego pommszami
Moesz tez spróbowa wpisa .get aT i numer rzeczy, któr

chcesz dosta gratis.

PREHISTORIC 21 PCI Cam.noa

Skacz po zwierzaczkach Odboe a 2 razy powoduje pcdwoienie

lob punktów za nago 3 razy. to potrojenie. Id Matoymdrte B razy.

RELENTLESS TWINSEN S AOVENTURE / PC / OSTRY
1 W magazynie z czterema skrzyniwni zbadaj (normeJ) beczki

Na lewo od wejcia - energia, magia, kasa Po wyjciu wejd

1 powtórz czynno - moesz tak w nieskoczono
2 Nie biegnij obok picego stranika.

3 Do stranika z motorem podejd przez zagajnik z dou Jak wró-

cisz. biegnij zygzakiem przed s«be. bo bdzie na Ciebie czeka

SALOMON S KEY / Atan ST / PIOTREK (monSTer)

Gdy zostanie wywieflncy komunikat PRESS ANY KEY TO
LOAD. wa) HELP

SETTLERS THE Amja / Tomasz .SacreT Krawczyk

onierzy mona przekupi robic tzw przejoe granczne Dos-

taj si wówczas do Twojego zamku I walcz z Twoim prwcwró-

kem. Uwaga! To samo dziaa w odwrotn stron

SHADOW DANCER / Amiga / Bobek

Wpisz ,Grvfl me mftnrtes* przy wczonej pauzie.

SHADOW FIGHTER / Amiga / Piotrek Dymaa (BATMAN)

Wystukaj pi razy duymi literami INPTYKK - nowa posta.

SHADOW OF THE BEAST/ Atari ST/ Patrick Walczyk .Mr. per-

sonalny*

Wdu ,F5*. .RETURN* i znów .F5* - ekstra zyoa.

SHADOW OF THE BEAST 2 / Atan ST /Patnck WaJczyk .Mr per-

sonality*

Wdu lawy .SHIFT* .ENTER* i .0” z klawiatury numeryczn. Te-

raz /5* dodaje 30 jednostek amunicji.

SHADOW OF THE BEAST 2 / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Id w prawo do pierwszego napotkanego czowieka i napisz TEN

POiNTS - niemiertelno

SIM CITY 2000 / PC / Sir Tomau
JeZefi chcesz mie 200 lye. dola/ów. wpisz PORNTIPSGUZZAROA.

SIM FARM /PC/ VlCO
Naonij ktewsz od i do 5 1 potom znowu 1 - bdziesz ma 500 000

1

STAR GOOSE / Atan ST / PIOTREK (monSTer)

Gdy jeste w niezbyt przyjemn tytuacj. nacek kewisa Pi - F10.

STORM BALL Amiga / Ninja

Wpisz .LET ME WIN* - zgadnij co si stanie

STREET FIGHTER / Amiga / Tomasz .Secret* Krawczyk

Podczas walki wdn pauz l napisz 7KI0S. Teraz w opcji na

dwóch graczy mozesz wybra takich samych Zawartków

STRIKE COMMANDER / PC / OSTRY
1. W misji z elektrowni atomow (Alaska) znacz szybko dwa

supy, w elektrowni pu dwa, trzy MAYERJCKI aie rw przela-

tuj nad ni bo F-16 wybuchnie Uaakaj z dopalaczami TA8

I
przyspieszacz czasu), dopóki me zaczn ocala aulopiiot Wró
do bazy. nie marnuj czasu na SAM-y. bo przylec samototy

2. Misje realizuj w kolejnoci. EGIPT AMERYKA PD. ALASKA.

3 Nigdy si nie katapuituj - dywizjon trb 20 min $

SUBSTATION / Atari ST / Patnck Walczyk Mr personalny*

Jeeli masz dysk z EXTRA MISSON, to na menu gry (.detais’.

new gam itp ) podczas wybierania .NEW GAM* przydu lewy

.SHIFT* i .RETURN* Wó dysk »2. potem dysk z eirtra misj (po

raporcie o misji).

TARGHAN / Atari ST / PIOTREK (monSTer)

Na pocztku gry zamiast klawisza ENTER wcinij klawisz L •

znajdzieszs w drugim etapie gry

TECHNOCOP / Atan ST / PIOTREK (monSTer)

Podczas jazdy samochodem napisz CHEATMOO Uaktywni

specjalny tryb

1. -zapis.

2. - odczyt zapisanej gry.

3 - gra bez zmian

TORYAK THE WARRlOfi / Aart ST / Patnck Walczyk Mr personaHy*

W High Score wpisz .CHEAT (przedtem wstukaj ma* kropek ..*).

W czasie gry przytrzymaj FlRE i klawiszami 1-5 wybierz poziom

TURRICAN / Atan ST / PIOTREK (monSTer)

W HIGH SCORE mozesz wpisa si jako ANTIDOTE lub ANT-

DOT i masz 99 ty.

UNTOUCHABLES. THE / Amiga / Ninja

Podczas gry wpisz: .SOUTHAMPTONGAZ TT E* - teraz przes-

kakujesz le/eia za pomoc klawisza .F10*

WARCRAFT / PC / Miosz Romaczyc
Gdy Twój Wariock ma mato mana. ale sta go na rzucane .Ram

ot firo*. to ka mu to zrobi. Tu przed rzuceniem czaru energa

mana wzronie na chwil do pena. Wtedy szybko .stop* l masz

mana na msza

W%.ZON / Atan ST / PIOTREK (monSTer)

Na%enie tytuowym nadnij jednoczenie Fi F2 * F3 -

masz niemiertelno

WING COMMANDER / Amiga / Miosz Romarfczyc

Wcz oopatacze i le z najwiksz prdkoci przez pewien

czas. a potem nagle wycz silniki i zrób nawrót o 1BC stopn

W1NGS OF FURY / Amiga / Bobek

Wp«sz podczas gry jCottn ot oohns* Teraz ptbOuj naomat P. M.

C. F. G

KOMPUTERY 8 - BITOWE

ARNIE / Commodo* / Micha Waiasik

Aby zdoby ycie, naley na pocztku gry ab *00 onierzy

(bd cay czas wychodzi]

BRONX MEDAL / Commodo* / SD
Podczas dowolnej konkurencji nadnij RlWSTOP Nie musiez

macha joy'em

BUBBLE BOBBLE / Commodo* / Bine Fo*

Zbieraj litery w bbelkach, jeli uzbierasz EXTEND dostajesz y-

cie i przechodzisz do nastpn gry W niektórych planszach po-

jawia si parasolka, postaraj s< j dotkn a przemesrosz s<

kilka plansz dal

COVER GIRL / Commodo* / SD
Jako Imi gracza wpisz MACHO - wygrasz za kadym razem

DRIP / Commodo* / SID

Jako hasto wpsz REWARD W nagrod otrzymujesz UNUMI-

TED TIME.

FGHT NK3HT / Atari / Arkadiusz «ARASEK> Mattesz

ESC - spowalnia gr

FIST FIGHTER / Commodo* / Sub Zero

Gdy waczysz z komputerem, wybierz Menncka i zastosuj taktyk:

Najpierw oos psychiczny (fi* + dó), gdy przeciwnik si podniesie

poczekaj az pooazie i walnij go ze wlizgu (dó) i jak odskoczy

zaatw go oosam* psychicznymi

FRED / Atan ; Arkadiusz «ARASEK> Mattosz

Wp«sz .MISIU* - teraz wszyskie liczby od 1 do 9 odpowiadaj ko-

letoymlsvetom gry.

GARFIELD I Commodo* / Wisaiu

Zby dosta si do City Pond, naley sprzeda opatk, i do

drogiego sklepu i kupi nasiona Nastpnie uda si do parku,

zostawi nasiona i chwyci za nogi leccego ptaka

GIANA StSTERS / Commodo* / Micha Waiasik

W 3 planszy, gdy podskoczysz pod ostatnim kafelkiem (midzy 1

a 2 przepaci) przechodzisz do 6 planszy

GHOST CHASER / Atan / Arkadiusz «ARASEK> Mattosz

Wpisz.

FANDA - dziewita komnata.

FRANK • chwilowa niemiertelno.

HANS KLOSS / Atari / Arkadiusz «ARASEK» Mattosz

Wpisanie hasa JrtEAVY METAL* na strome tytuow daje nie-

miertelno.

INTERNATIONAL KARATE / Commodo* I Wiesiu

Gdy czerwony karateka da nog do góry, to uyj równoczenie V

* i dó Czerwony skacze z bólu j i wstydzi si. e mu spa*
gaoe Jek to si me uda to daj swoim joy'em w dó - ley »
rzymujesz 1000 pkt

LEADER BOARD Atan / Kilimandaro

Nacdmj fi* trzymajc jednoczenie joy a w lewo Pieczka ski-

a w tym toeruntoi

LEADER BOARO GOLF 3 1 Commodo* / A. Biczysko

Kiedy jeste juz btisko doka, przytrzymaj na klawiaturze: J4I PO-

WER* I Fi* Wtedy bdziesz móg zwikszy moc uderzenia «
du trzymasz Fi* tym wiksza moc).

MISJA / Atari / Arkadiusz «ARASEK> Mattosz

Aby uzyska niemiertelno, wpisz - J.PELC*.

MYTH / Commodo* / Skorpion z Kaja

1 W wersji kasetow w pierwszym levelu po stracie ycia gra za-

wiesza si Aby tego unikn, musisz podczas mierci bohatete

trzyma FlRE oraz naciska cay czas RESTOflE. I tak za ka-

dym razem, gdy stracisz yda
2 Joy w lewo * klawisz X - zmiana przedmiotu. Spacja - uaktyw-

nienie przedmiotu.

ONE ON ONE / Atan / Kilimandaro

Jeeli komputer prowadzi, nadnij START. Wejdziesz do mera.

Teraz zamie graczy (jeli grae Lanym Birdem zamie graca

ra DrJ) To co rzuoi komputer, jest teraz Twoje

PRZEMYTNIK / Alan Kilimandaro

Gdy masz pusta adowni i zapi C*e gwiezdni gliniarze, poddaj se

RODERIC / Aten / Arkadusz «ARASEK> Mattosz

Aby rozwai-c mur naley: odnale detonator i trotyl. Majc »
rzeczy pooajs pod mur i uyt detonatora.

SPWY HAROLD / Atan . Arkadiusz «ARASEK> Mattosz

Powcak ki* razy SHIFT i L - moesz spokojnie przechoc*

przez swotfi wrogów.

STAR CONTROL / Commodo* / Bartosz Stodoniak

Fi* i ty podczas walki - nowa bro.

STRIP POKER / Commodo* / Bartosz Stodoinisk

Fi = znieksztacenie obrazka

TOP SECRET / Atan / Arkadiusz «ARASEK> Mattosz

W High-Sco* na pierwszym mtscu wpisz si jako JORDAN* -

masz niemiertelno.

TRENER > Commodo* / Sub Zero

Jeze« chcesz mie wieiu kibiców, gr bardzo ofensywnie

UCZE CZARNOKSINIKA Atan/ Arkadusz«ARASEK> MaScc

CTRL-E - tageneiacja energii.

UNOUENCHABLE DESIRE / Commodo* / Skorpion z Kteja

Podczas gry wpaz najmniejszym palcem prawej nogi, z zamkn-

tymi oczami TRATARATATATARATATATARATATATRATATA

Teraz moesz wpaa;
DWASAMCENAKLAMCE - nteskoczona fczba wrogów

POSZLAKUPJkDOKUPYlKUPILAPtÓRA - moloez Awiwca ocmtw

IDZIEOLADOPRZEDSZKOLAAPODPACHMAJABOLA - 25

oromia aikohoiu

RICHMAN -11130 popfeimczek

UPIÓR / Atan / AAadiusz «ARASEK> Mattosz

START SELECT OPTION - niemiertelno

WADCA/ Commodo* / Bartosz Stodolnak

Wyom w murze powiniene zaczyna od góry I odpowieaw

zmieniajc nachylenie ramienia katapulty, rozbi go

WADCA / Commodo* / Micha Waiasik

Gdy zaatakowae wrogich onierzy, ustaw swoich na obron

Sprawdza si w 70%. Jeeli bdziesz przegrywa) ustaw odwn

KONSOLE

ARIEL THE UTTLE MERMAID / Gam Gear / Krzysztof Jaru*

Podczas gry wcinij pauz I nadnij 2 mapa leranu

BATTLE TOADS AND DOUBLE DRAGON - THE ULUMAT Tg

AM / Pegasus / ukasz Czuno

Kiedy walczysz z Shadow Bossem, zostaw jedn lamp, m
chwyci sij kiedy rod jea*

CAPITAN AMERICAAND AVENGERS / Pegasus / ukasz Ci-tn

Kiedy rozpoczniesz gr. graj w kóko na pierwszym ieveiu (zbee

moc) Po 14 razie bdziesz mia max dowiadczenia.

CHIP 3 DALE / Pegasus / SOTYS
Aby pokona pierwsz baz (robota rzucajcego piorunami) »
ley wzi kulk i stojc dokadnie pod ni na rodku naosr

.gór* l turbo B

COOL SPOT / Sega Megadmra / Krzysztof Janusz

Poprawka z nr 39/7: Wcinij pauz nastpnie naciskaj: A B 5



B A.CA.C.BA.C.

CPC6SRRE Pegasus i lukaszCzirti

Smc - A • podno energi

DUO TALES / Pegasus / Pawe Chmielewski

zdoby dodatkowe ycie, naley zapa czaszk. W pier-

wsz panazy ukryta jest w podziemiach, a w drugie) w skrzynce

•ad murn. Naley w ni kopn skorup.

"Ne napisae swojego adresu - nie mamy jak wysia darmowego

TS-Oean]

FANTASTIC ADVENTURES OF DIZZY i Pegasus / Rafa Karolak

Je*ti chcesz zdoby bull z flenam. to moesz to zrobi w dwoja-

ki sposób:

v ki za statek, gdzie pirat wrzuci Ci do wody I potem destan

s> na gór po bankach

2. Wei petwy od Denzila I pójd nad brzeg morza koo but* Po
czym sucz do wody i dopy do butli, trzymajc turbo A pod po-

wierzchni wody.

Gdzie co mona znaei:
Ekwipunek drewna - w Zamku Kedor w miecie.

Topór - na cmentarzu.

Talerze (cymbale) - pod mostem w wodzie obok wukanu
Moneto - obok wraku statku wystp bbel (maszj razwai Idolem).

Ziarno fasoli - u sprzedawcy, ale w zamian musisz mu da kro-

w lub monet
Kwiatek - u smoka w
Dynamit - na statku

Prt - nad wrakiem statku w wodzie jest wyspa - na jaj rodku
jest prt

Koo - na statku w aglach.

Soma - u Granda Dizziego na póce.

Zapaka - w kopalni

Ciarek - gdy pofedzesz wind Dytana na gór. to potem id
cay czas w prawo, gdzie zaraz spadniesz na ukryt platform.

FINA FK3HT i Pegasus / ukasz Czulno

Kocowego przeciwnika uda Cl si uderzy, kiedy s mieje

Grajc osi«oem. Wedy zapiesz przeciwni, podskocz z nim.

a w powietrzu nadnij B - facet spada na gow i trao pól energa

JOE & MAC / Pegasus / Rambo’!

1. Przytrzymaj B. a gdy jaskiniowiec zacznie miga - pu-
2 Góra A • wysoki skok.

JOGGING MARIO BROS / Nintendo Darrar Woartsw

Aby przej ostatni plansz 84. trzeba wej najpierw do trze-

ciego komina, potem do pitego a na kocu do czwartego. Ina-

czej bdziemy chodzi w kóko, a do kortca czasu.

KCK MASTER / Nintendo / Piotr Kossut

Start góra - odnowa energii i neogranczona Uczta Zy

MICKEY MOUSE / Pegasus / P!XI

Turbo A * Turbo B + Stert Saect która za strzaek - zmiana ieve*

MICRO MACHINES I Pegasus / Pawe Chmielewski

Gdy bdziesz jecha czogiem, jed tyem Rownoczerae b-
dziesz móg strzela w jadcych za Tob.

POPEYE / Pegasus / Pawe Chmielewski

Jeli chcesz mie bonus, uderz w kul u góry wtedy, gdy Twój

przeciwnik bdzie dokadnie pod wiaderkiem

RED PK3 / Pegasus Rampo 7 '

W kadym levelu jest bonus na przykad:

W t rundzie le giór i cay czas strzet - bonus.

W 4 rundzie tam. gdzie potworki zrzucaj mewowe ptyty, gdy do-

lecisz do samej góry, obró to. ztoea 4 pudela i strzel - bonus

ROBIN HOOO PRINCE OF TMIEYES Pegasus / Rambo!?

1. Aby wej do zamku, którego pinuje stranik, naley zaoy
medalion, który otrzymaa od Dunone
2. Abyza6koc»3tTuca«zamluNoaingiam.mua«zuyme-
cza. tory daa O Mano

SM»SOM BART VS THE SPACE MUTANTS. THE / Pegasus

Krzysz* Janusz

Gdy • pierwsz prozy kupsz gwtzdek. zagwid po prawej

stronie ostatniego budynku, ostaniesz troch kasy

SPIDER MAN l Pegasus / Pawe Chmielewski

W drugim etapie trzeciej planszy znajdziesz okulary potrzebne do

widzenia w ciemnoci Id cigle w lewo. a do kortca Bd na

najwysz póce.

SUPER CONTRA 2 / Nintendo / Piotr Kossut

A B start - super menu.

TEENAGE MUTANT NINJA3. MANHATAN PROJECT / Pegasus
' ukasz Czulno

Szczura najatwiej pokona Leonardem - wystarczy zapdzi go

w róg ekrany robi tajny oos(A* B) Za kadym razem kiedy go

uderzysz odda O. ale mc Ci nie zrobi, jeeli od razu wykonasz

nastpnu ciot. I tak w kóko. W finaow walca za Shredderem.

nie odchod za bardzo od niego, bo rzuci mutagenem i zamienisz

si w maego ówia Kiedy zaczyna s teleportowa (robi s
biay) naley go szybko uderza

TINY TOON ADVENTURES I Pegasus / PDO

W ostatniej planszy najtepi wzi diabla tasmartskiego

TREASURE MASTER / Pegasus / PIX1

Poprawka do nr 10/95. Bomb naley zamesc nad zbiornik z wo-

d Kiedy bomba wybuchnie, naley wzi przekanik. Trzeba go

uy przy magnesie, który wycignie ód podwodn

TURTLES TOUNAMENT FIGHTERS / Nrtendo / Damian Waerted

Jeeli chcesz zobaczy list nazwisk autorów t gry. powiniene

przej opcj .Story' przeczajc wczeni w .Opóon* trudno
gry na .Henr.

UNTOUCHABLES / Pegasus t ukasz Czuno
Aby przej 3 poziom, nie mona straci adnego nietykalnego.

Kiedy masz milo energii - SEECT - zmiana bohatera (nowa

ADVENTURES 9. HANDEL POWER DRIVE 43. LIVISA
OF ROBIN HOOD 10. ICICLE PC 44. HAVAHU
Amiga 11. JAMMIN Maciej Gawro! .KUBU” 45. LIDEBU

Diablo 12. KIKONG 2. T 1 V2;6CF83KV39SQ; 46. HEFODE
1.371 13. LAPDOG 3. T4V9KTOLQLQD=Q7;F 47. DEVOLI
2.372 14. MIKADO 4. TVV2KLHSCJXHJL-XV 48. HUDISO
3.373 5. 9JV2K9DP4072;S5LG 49. DUFAHA
4. 441 EVEN MOR 6. 9VV9KQ;JR05Q5J5;Q 50. HIVEBI
5. 213 INCREDIBLE MACHIN 7. ZV9;Y3JS85Q59YYY 51. DADODU
6. 214 PC 8. 6V9KJGS0Z-J7T7XZ 52. SIFUBA
7.650 Madej GarwcU<UBUSr 9. N3V9H3G8VD0BN1 Y-F 53. DEVODO
8. 103 90. PARAMEDIC 54. SEDILE
9. 166 100. DOVETAIL PREDATOR 2 55. BUFASE
10. 167 110. PUPSE Master System 56 SUVAHI
11.666 120. SPIDER Andrzej Tyczyski 57. BIDUBI
12. 828 130. ASIDE 2. SPOCGURD 58. LAFODU

140. MACARONI 3. ROTADERP 59. BIVILI
ALIEN BREED 3D 150. ACID 4. SEGATSOH 60. LEDASU
Amiga 159. PASSWORD 5. NAGIRRAH 61 . BOFAHA

TbeeND/Fire 6. LAICIFFO 62. LUVUBO
Liczy si tylko 8 pierwszych liter. G.J. JOE 63. HUDEDE
pozostae (te 8) odpowiadaj Nintendo PRINCE OF PERSIA 64. LIFILI

za ilo energii, amunicji, itp Przemysaw Ratajczak Gam Gear 65. HAVUSO
2. IMOFFNEJLLLLLLLL 2. DZ339N8X1 Andrzej Tyczyski 66. DODIHA
3. OKGGEDELLLLLLLLL 3. 3ZD39N5XF 2. EIKGOP 67. HETUBU
4. AHPMBPHOLLLLLLLL 4. 5SN80XG24 4. LMJMIK 68. DODERU
5. NBNAIFGLLLLLLLLL 5. NZ33S55X5 6. IFGIDO 69. SUHIBE
6. POPKMIHOLLLLLLLL 6 X393ZXXG6 8. KELIDU 70. DUTUDI
7. IAFMNDHOLLLLLLLL 7. ZND39N5XF 10. LCJHCP 71. SIRILO
8. PPKKJLOLLLL Lt.LLL

GREAT CIRCUS MYSTERY
12. QDGJDV 72. DAHUSA

73. SOTOHI
BRAT MICKEY 1 MINNIE RAIDER 74. BERIBU
Atari ST SEGA MEGADRIVE II Amiga 75. SOHADA

PIOTREK (monSTer) Pawe Kwieciski Piku (PM.) 76. BUTELO
1. BISHIGO a. HAUNTED CIRCUS SHOT 77. LUROSE
2. MIHEMOTO MIKI / MINI / GOOFY / DO- DYK 78. BIHOHI
3. SASUTOZO NALD HIGH 79. LATIBI
4. SUMATZEE b. JUNGLE LINK 80. HORADI
5. NOKIAGOT PLUTO / DONALD / MIKI / PEAR 81. LEHALU
6. ITSANONO GOOFY KILN 82. HOTOSU
7. NÓZIMATO C. HAUNTED HOUSE BAND 83. DARUHU
8. NOZITOMO GOOFY / DONALD / MIKI / MINI 84. HUHOBA
9. NOZITEMO d. CAVES STAROUAKE 85. DITIDO
10. ZUMAHOTO DONALD / GOOFY / PLUTO / Atari ST 86. HARABA
11. CHANASTU MIKI PIOTREK (monSTer) 87. DOHADI
12. NAGAITSU e. FROZEN PLAINS Kody do teleportacji: 88. SATULO

MINI / MIKI / DONALD /GOOFY TABET 89. DOROSA
BUBBA‘N’STIX f. BARONS CASTLE HINDI 90. SAHIHO
Amiga MIKI / GOOFY / DONALD / MINI KWANT 91 . BUTABU

Pawe Plewka ROKEA 92. SIRADE
2. T7TJZT8P2K LAST NINJA 3 SOLUM 93. BIHUU
3. 65CGBR!X55 Atari ST CWORE 94. LOTESI

95. BARi^tA

96. LOKuBI
4. II47PU5J82 PIOTREK (monSTer) KALED
5. X7XJ3T7N30 1.SUSS DAVRO
Kady z tych kodów daje 9 y. 2. IMED BORNO 97. BAT1DU

3. URTI TSOIN 98. LURULA
BUBLE AND SOUEAK 4. BASD FLIED 99. HIHESO
SEGA MEGADRIVE II 5. NUDS NICHA 100. LIT1HE

Pawe Kwieciski 6. REOO LUANG
a. ROCROBPT CHING iFSCffeR FROG
b. NHHDHHBH ONE STEP BEYOND SOCHI pAmiga

SID

WRECKING CREW i Pegasus / Pswe Chmielewski

Jeeli chcesz pozbys gocia acego za Tob. moesz otwo-

rzy mu drzwi uderzajc w nie motkiem Moesz te spuci mu
na gow beczk burzc podstaw, na któr jest oparta

C. ODFLLMMP
d. NNBNNDYY
6. MNLLMNNL
f. WTSFFHGH
g. PPGDMPFP
h. SDFSDFPH

COMPLEX
Commodore

3. YQXV
7. JEHF
11. BXYD
15. TSNO
19. ADIS
23. MREP
27. EIML

ELIMINATOR
Amiga

Piku (PM)
Nacinij Help podczas wy-
wietlania obrazka tytuowego
i wpisz odpowiedni kod, aby
przej do jednego z kolejnych

poziomów.
2. AMEOBA
3. BLOOOP
4. CHEEKI
5. DOINOK
6. ENIGMA
7. FLIPME
8. GEEGEE

PC
Maciej Garwol „KUBU”

5. 20169
10. 16720

STONE AGE 1-1 000000
AtariST 1-2 234644

PIOTREK (monSTer) 1 -3 447464

Pawe Plewka

&kody

15. 07481 2. BOVIDO 1-4 747822
20. 33475 3. SIDULA 2^T 392822
25. 48026 4. BI FIST 2-2 446364
30. 37473 5. LOVUHO 2-3 984448
35. 01477 6. BADEBA 2-4 477444
40. 53720 7. LUFIDO 3-1 343522
45. 02573 8. HAVULU 3-2 882311 s

—

50. 16487 9. LODISE 3-3 992334 ^
55. 52858 10. HIFUHI 3-4 091332
60.08101 11. DIVOBI i4-1 467464
65. 10987 12. HEDIDA •4-2 818234
70. 62432 13. DEFALI 4-3 182394
75. 42289 14. HUVESU 4-4 298383
80. 03323 15. DADOHA

f
5-1 452234

85. 13306 16. SOFOBO 1 5-2 984841
90. 18617 17. DIVODE 5-3 383772
95.21485 18. SIDBI 5-4 093152
100.58344 19. BEFEDO |6-1 387211

20. SAVOLI 6-2 981122
PIPELINE 21. BUDUSU (6-3 017632
Amiga 22. LIFOHU *6-4 398112

Piku (PM.) 23. BOVIBE 7-x 837122
FOLD 24. LIDADA 7-1 387211

EYES 25. BIFALO
EGGS 26. L€VUSA TRUE LIES
TEAR 27. HADOHI SEGAMEGADR
PEAS 28. LUFIBO Pa\

DUCT 29. HIVADA a. STKHGTB
PODS 30. DODAO b. TSNJMOC

31. HIFUSE c. SWFKNRD
PIPEMANIA 32. DIVEHE d. DWFFJBJ
Amiga 33. SEDIBI e. NBGFYWJ

Piku (P.M.) 34. DUFUDI
GRIP 35. SUVIBU
TICK 36. DIDUDI
DUCK 37. SOFELU
OOZE 38. DIVISA

BLOB 39. SEDUHO
BALL 40. BEFIBE
WILD 41. LUVUDI

42. BUDOLO



tomu Sprzeda Wy
ul Krzywa 4

05-077 Wesoa 4 1 i

k/Warszawy | OUllwlU
tel /Tax r T
(0-22)773-19-82 Termin

Czynne 7 dni w tygodniu ! TYLK(

Przedstawiamy fragmen

Gry Komputerowe:
IBM PC Ceny w z.

Colonizatioo PL 84 00
Eteacher Angielski 3 0 lor Windows 53 00
Hartd of Fate PL &s 00
Harolds Misston 49 nn
Harpoon II 7800
High Seas Trader « 60
Kajko i Kokosz M
Klik and Play PL 34 00
Liga Polska Manager '95 37 00
Magie Carpet 84’00
Manager Pikarski 24 00
Pop Engllsh 42*00
So«y* 34'00
Teenagent 47 qo
Vlnyl - Bogini z Marsa 3000
World Cup Year '94 e7’00
Worms iio.OO

IBM PC-CD ROM
11 -th Hour tal.

3D Atlas 143.00
30 Dinosaur Adventure 1 75.00
A4 Networks 125.00
Actua Soccer 172,00
AJone in the Dark III 95.00
Apache 149.00
Aaterix 131,00
Atlas Europy 89,00
Batte Bast 135,00
Bioforge 105,00
Bloodwings 96,00
Championshtp Manager II 1 75.00
Chaos Contro! 130.00
Capitalism 155.00
Civil War 100.00
Comanche 60,00
Combat Air Patrol 107.00
Command A Conquer (2CD) 142,00
Crusader-No Remorse 130.00
Cyberia 98.00
Dark Forces 175,00
Daedalus Encounter (3CD) 1 3 1 .00

Dragon Lor (2CD) 83.00
Drug Wars 97.00
Euro Flghter 2000 187,00
F-14 Fleel Delender Gold 156,00
Fate to Black 132,00
Fita Soccer '96 130.00
Fuli Throtte 180,00
FX Fighter 163.00

Gam Gun 183.00
Hammer of the Gods 85.00
Helifire Zon 96.00
Hexen 173,00

1 Hi-Octane 131,00

1 Jagged Aliance 174,00

1 King Oest VII 98,00

I Klik and Play PL 105.00

1 Last Bounty Hunter 96.00

I Lemmings3D 155,00

I Load Star 195,00

1 osi Eden 132.00

1 Machiavelli 130.00

1 Magie Carpet II 130.00

1 Mechwarrior 1 86.00

1 Mega Pak IV (11 CD) 153,00

1 Micro Machines II 154,00

I Mortal Combat 111 173,00

1 Napoleon 95.00

I NavyStrike 101,00

1 NBA Jam tal.

1 NBA Llve ’96 tal.

1 Need for Speed 130,00

I NHL Hockey 96 155.00

I PC Gamegun 185.00

1 PGA Tour Golf '96 175.00

Phantaamagoria (7CD) 160,00

Premier Manager III 98.00

Prlmal Rag U 8.00

Prlsoner of Ice 125,00

Rebel Assault II
»e!

Screamer 153,00

Space Ouest 6 1 05.00

I Steel Panthers „„tel.

1 Strip Poker Pro 130 00
I Street Fighter II Turbo 94.00

1 Su-27 Flanker 161.00

I System Shock
]
02,00

Thunderscape 140-00

Tekwar ("William Shanler s") 165.00

Terminal Veloc.ty 134.00

Terror from the Deep (Ufo II)
)
05,00

Thunderscape
]
40,00

Under a Killing Moon ]
55.00

U.S.NF.God 30.00

VirtualChess
]
36.00

Warcraft II
145-00

Wamors .9000
Wing Commander III (4CD)
Wlng Commander IV

.
t®'-

Witcnaven 165.00

Woodruff and the Schnibble
Worma 1 33-00

Zophyr 83.00

sylkowa Programów

Komputerowego
realizacji:

3 5 DNI !!! Najnisze ceny !

t naszej oferty:

Gry Komputerowe:
AMIGA Ceny w z.

Allan Breed 30 (Al 200) 113,00
Alicn Breed Tower Assauh 86.00
Amitekst Pro 2.0 37 00
Cytadela 39^00
Doman 3200
Fears(Al200) 56 00
Gloom (Al 200) 56.00
Harocfs Mission 50,00
Ishar II 37^00
Liga Polska Manager 19.00
Liga Polska Manager 96 37,00
Prawo Krwi (A1200) 35,00
Speedway Manager II 23.00
Super Memo PL CD-ROM 78.00
Super Skidmarks 40.00
Worms (Al 200) 99,00

CD-32
Allen Breed Tower Assault ei 00
Allen Breed 30 117 00
Chuck Rock & Chuck Rock II 3000
Fars 7^00
Gloom 71 00
Gloom II 71 00
Glorier Encyklopedia 83*00
Guardian 45'oo
Gunship 2000 137 00
Lltil Dlvil 133^00
Microcosm 67 00
Power Drive 160 00
Pirates Gold 113 00
Premiere & Buba n Stix 30 00
Rlee of the Robots 95 00
Roadklll 50 00
Shadow Fighter 123 00
Super Frog 37*00
Super Memo PL 73,00
Super Skidmarks 68 00
Syndicate & Alfred Chicken

1 87^00
The Clue 123)00
Top Gear II 130 00
Ufo-Enemy Unknow 83^00
Wing Commander & Dangerous Streels 58 00
Worms lioioo

Programy Ubytkowe:
IBM PC
MS-Dos 6.22 Retarl Upgrade 172,00
Windowa 95 PL 3,8' 498,00
Windowa PL Update CD-ROM 306.00
Windows 3 11 PL 3.5" 376.00
Windows 3 1 1 AddOn PL 3,5 ' 1 40.00
Word for Windows 6.0 PL 3.5* 848.00
Word for Windows 95 PL 3.5* 052,00
Word Translator for Windows 3.0 143.00
Excel lor Windows 5 0 PL 3.5" 048,00
Excel for Windows 95 PL 3.5* 852.00
Works for Windows 3.0 PL 290.00
Ofti^jlYindows 4.2 PL 1288.00
OfficSProtess.onal for Windows 4.3 PL 1 544,00
Super Memo 7.5 1 70,00
Euro Plus+Pro (3CD - nauka j. angiel.) 430,00

UWAGA !!!

Rozpoczynamy sprzeda
konsol

SONY
Playstation

JAGUAR
take w formie wysykowej

Ju w sprzeday:

Jaguar CD-ROM
oprogramowanie do

SONY Playstation i

Jaguara
Podane w zotych ceny detaliczne zawieraj podatek VAT. Przesyka patna przy

odbiorze (+koszty wysyki). W przypadku braku danego tytuu na rynku (konieczno
sprowadzenia na zamówienie) termin realizacji moe si wyduy. W sprawie cen konsol

oraz ich oprogramowania prosimy 0 kontakt telefoniczny lub listowny.

Peny katalog wysyamy po otrzymaniu zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem

(prosimy poda typ komputera).

Posiadamy w sprzeday cao oprogramowania znajdujcego si na polskim rynku, napdy
CD-ROM 2x, 4x i 6x speed, karty muzyczne, karty graficzne, joysticki, myszy renomowanej
firmy Logitech i monitory marki Sony .

Zamówienia oraz wszelkie pytania przyjmujemy listownie, telefonicznie

lub faxem pod numerem (0-22) 773-19-82 .

dyskrawidzy
miast i wsi (czy costamlonczmy sie

Pionowy ukad eczywicie zmniejsz trohe czytelno, ale Pan Emu
pyzna nam tym razemmiejsce zupenie niepasujce do naszych

zapasów, postanowilimy je jednak wykoysta rzeby si Pan Emil na

nas nie obrazi i nastpnym razem terz cos pyzna.
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Nigdy ju nie znajdziesz

czasu, który raz stracie...

- próbujc gdzie indziej.

kadego - sprzeda na raty bez yrantów, trzy typy rat.

i nastpnego dnia moesz wyj od nas z zakupionym komputerem.

w

% f

Komputer na cae ycie

Oferowane przez nas komputery posiadaj dwa lata gwarancji !!!, dodatkowo
rok bezpatnego serwisu pogwarancyjnego.

Rozbudowujemy komputery zakupione u nas - wymieniamy podzespoy, dziki
temu zawsze bdziesz na bieco z nowociami.

Info-Publishing

Zadzwo, sprawd nasze ceny.

|
Warszawa, Plac Kasztelaski 3, tel/fax (0-22) 665-19-94

wasmmm

Szeroki wybór czytników: ATAPI-IDE, SCSI (2,4,5,6 x speed)|

CD-ROM
TOSHIBA, GOLDSTAR, PHILIPS, TEAC, SONY

Profesjonalne, Amatorskie, Dla wszystkich

KRRTY DZUII€KO(U€
SOUND BALSTER, ADYANCED GRAVIS, TURTLE BEACH

Surround System, 3D Sound System

GONIKI KOMPUTCROUIC
Aktywne od 4 Wat do 240 Wat



S róne joysticki. Najtaniej

mona zosta posiadaczem szum-

nie reklamowanych jako „najlep-

I sze na wiecie” urzdze wytrzy-

I mujcych pó godziny „Mortal

I Kombata”. Za nieco wiksze pie-

nidze mona kupi cakiem zno-
ne joye wytrzymujce nawet kilka

I miesicy, ale niezbyt nadajce si
I do rzeczy precyzyjnych. Za due
wreszcie pienidze mona kupi

joysticki, które s i trwae i dokad-

ne. A jak kto ju ma zupenego

|
hopla, moe sobie kupi taki

sprzt jak opisywany dzisiaj.

Zaczem od tych dywagacji ce-

I nowo-jakociowych nie bez kozery,

I bowiem produkty firmy ThrustMas-

ter nale do swoistej arystokracji

I wród joysticków. Skadaj si na

I to co najmniej trzy sprawy. Po pier-

I wsze, s to joye mocno specjalizo-

I wane, nadajce si waciwie wy-

I
cznie do symulatorów (gównie

lotniczych, ale nie tylko). Po drugie,

I s to joye drogie jak nieszczcie -

najkosztowniejszy z nich jest wart

w Polsce okoo 6 milionów i bynaj-

mniej nie jest to sufitowa cena pol-

skiego dystrybutora. Po trzecie

I wreszcie, s to joye wzorowane na

I oryginalnych rozwizaniach zaap-

robowanych przez amerykaskie

siy powietrzne do ich samolotów

|
(w zwizku z czym niektóre z nich

I zostay wyprodukowane w ograni-

I czonych liczbowo seriach, bowiem

I takie byy wymagania licencjodaw-

cy; nawet jeli to nieprawda, jest to

I zrczny chwyt reklamowy).

ni jeszcze jeden powód, dla

którego nie mona tych joysti-

ków miesza ze wszystkimi inny-

mi. Otó jako specjalizowane i do-

pasowane specjalnie do symulato-

rów, maj one raczej rzadko spo-

tykan moliwo zastpienia

czci klawiatury (podobne roz-

wizanie zastosowano w testowa-

nym przez nas kiedy Gravisowym

Phoenixie). No dobrze, starczy te-

go dobrego. Po tych wszystkich

ochach i achach nadszed czas na

zabranie si za sam test.

Zestaw, z którym miaem do czy-

nienia, skada si z dwóch czci.
Pierwsz by „zwyky" joystik Mark

II Flighty Control System, drug -

Mark II Weapons Control System.

To drugie urzdzenie udaje manet-

k gazu (dwigni cigu) w samo-

locie i pozwala na pene wykorzys-

tanie moliwoci konfigurowania

zestawu. Cao podcza si do

portu joysticka i midzy klawiatur

a komputer. Klawiaturze joystik nie

przeszkadza, przynajmniej dopóki

nie rusza si go w trakcie innych

ni gra zaj. Przy podczaniu po-

jawia si pewien problem - musi-

my dysponowa portem pozwala-

jcym na podczenie dwóch joys-

ticków. Tak moliwo posiadaj

wszystkie rozwizania typu Gam
Card, wikszo kart dwikowych
i znaczna cz kart Muti l/O,

niestety nie wszystkie. Bynajmniej

nie chodzi tu o dwa gniazda joys-

ticka - w zupenoci wystarczy jed-

no, jednak z odpowied-

nio podczonymi
\AA/nrn\A/aH7Pniami

teraz trzeoa zain-

stalowa oprog-

ramowanie z za-

czonej dyskietki - i zacz si
bawi. Reguy s proste. Kady
symulator powinien dysponowa
wasnym plikiem konfiguracyjnym,

opisujcym przypisanie klawiszy

klawiatury (uywanych w czasie

lotu - np. wyrzucenie flary, zmiana

zasigu radaru, wybór typu uzbro-

jenia) klawiszom na joysticku (....

sztuk) i manetce (.... sztuk). Na
dyskietce takich plików konfigura-

cyjnych znajduje si kilkadziesit,

nastpne (bd odniesienia do

nich) mona znale pod adresem
http://www.thrustmaster.com,

a jeli ani tu, ani tu czego nie ma
- trzeba zakasa rkawy i sko-

rzysta z zainstalowanego oprog-

ramowania w celu stworzenia od-

powiedniego pliku samemu. Ostat-

nio wcale nierzadkie jest dostar-

czanie odpowiednich plików przez

producenta gry, tak na przykad

byo z „EF2000". Nastpnie ko-

rzystajc z pliku konfiguracyjnego

i odpowiedniego programu progra-

muje si WCS2 -
i mona lecie.

Zalet takiego -do skompliko-

wanego w pierwszej chwili - roz-

wizania, jest to, e atwo mona
kady symulator dopasowa do

swoich przyzwyczaje. Jeeli flary

mamy zwyczajowo pod kciukiem le-

wej rki, moemy je tam mie zaw-

sze - niezalenie od tego, czym le-

cimy. To samo dotyczy wikszoci

operacji wykonywanych we wszys-

tkich moliwych samolotach.

Lataem - korzystajc z zesta-

wu — kilkoma rónymi samolotami

i migowcem, poczynajc od nie-

miertelnego „Retaliatora", przez

„Harrier Jump Jta", po „Apa-

che’a” i „EuroFightera 2000’

Acha, jeszcze mi si po drodze

zapltay „US Navy Fighters”. Po

mijajc do skomplikowany sys

tern konfigurowania, w dodatku

odmawiajcy z jakich sobie tylko

znanych powodów wspóprac

z moj mysz, wszystko dzia,

dokadnie tak, jak powinno - do te

go stopnia, e w przypywie dobre

go humoru podpiem sobie pod-

róne klawisze joya róne polece-i

nia typu dir, cis i sterowaem kom-

puterem nie dotykajc klawiatur>

Zabawa bya przednia.

Podsumowujc: wraenia - bar-

dzo dobre. Nie pisz, e rewela -

cyjne, bo jestem raczej klawiszow-j

cem i nie czuj si za dobrze ko-

rzystajc z joya, jednak po raz dru-

gi w cigu ostatnich kilku la

em na co, co pozwolio

uzyskanie mniej wicej takiej sku

tecznoci w powietrzu jak podcza

korzystania z klawiatury. Napisze

nawet wicej - gdybym szuka

joysticka do symulatorów i mia
troch wicej pienidzy ni pc

przesiadce na Pentium - nie wa-

habym si ani chwili. No moe tren

ch, bo w ofercie ThrustMastera

znajduje si jeszcze lepszy zes-

taw z pedaami i innymi bajeram

fakt e droszy o nastpne kilka
j

milionów.

Borek

Sprzt do testów dostarczya firi

Digital Multimedia Group.



r\ CICK^a (

CD-ROM IBM PC , AMIGA CD32 'V

AMIGA CDTV , A570
"

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Do klubu moe przystqpi kady posiadacz
komputera .który preferuje

oprogramowanie licencjonowane.
Czonkowstwo w klubie jest bezpatne.

Wszystkie zakupy w SC ta sumowane
D Po paekroczenkj pierwszego progu, ktubowta otrzymuje kart cztor

Sq trzy rodzaje kart.

££ SofTiuorcCMi
karta BIAA 5 % rabatu

Aby jq otizymo trzeba dokona
zakupów cy powyej 400 zt

karta SREBRNA 10 % rabatu
Aby jq otaymo trzeba dokona

zcicLpow powyej 800 zt

karta ZOTA 15 % rabatu
Aby ta otrzymo trzeba dokona

zakupów pawy powyej 1200 zt

Przejcie na wysze karty odbywa si
automatycznie po przekroczeniu w/w kwot.

Posiadacze kart czonkowskich uzyskujq :

-wysokie rabaty na pyty CD-ROM
-aktualn ofert programowa na poczqtku
kadego miesiqca.

-telefoniczn pomoc technicznq

Kadego miesica wród czonków
SC odbywa si bdzie losowanie

nowoci.
Listy zwycizców bdq publikowane

na amach TOP SECRET

' W/w warunki odnosz ti do sprzeday wysykowej oraz do sprzeday
detalicznej w naszych sMepoch.

Wszyscy klubowicze otrzymyjg przesyki bezpatnie

Ul SPRZ6DAY
RÓUINIC :

-250 tytuów CD ROM
PC Shareware

-50 tytuów CD ROM
uytkowych na IBM PC np.

30 ATLAS (versa PL) 146 z
ATLAS EUROPY 99 z
EURO PLUS te.

AUTO AlMANAC 1996 80 Zt

SUPER MEMO 7A i 75
NAPOLEON ENC. 99 z
MULTIMEDIA LANG.

SYSTEM z mikrofonem 99 zt

I WIELE INNYCH .

IBM PC
uiybrane tytuy:

;

10 PACK VOL3 10CD 146z
10PACK VOL.4 10CD 160z i

A4 NETWORK B.P 128z i

ACROSS THE RHINE : 1944 B.P 134z
1

\ ACTION SOCCER B.P 76z
i ACTUA SOCCER B.P 122z
AL UNSER JR.ARCADE RACNG 79z

j

AUENS 2CD.B 145z
.

ALLIED GENERAL 2CD.B 145z i

1 ALONE IN THE DARK B.P 44zt

ALONE IN THE DARK II B.P 73z
ALONE IN THE DARK III B.P 97z

[

APACHE B 179z '

BATTLE BEAST B 139z
j

,
BATTLE ISLE II B 129z

1 BATTLE ISLE III 2CD.B 169z
BCRACER B.P 61 z

|

BIG RED ADVENTURE B.P 71z
j

BIOFORGE B.P llOz t

BIZNES (THEME PARK.TRANSP. TYC.) 2CD.B.P 1 10z 1

\ BLOOzIDWINGS B.P 49zl

BUREAzU 13 B.P 85z
' BURIED IN TIME 3CD.B.P157z .

CAPITALISM B.P 122z
'

CML WAR B.P 101z i

l COMANCHE B.P 61z
COMBAT AIR PATROL B.P llOz

,

COMMAND & CONOUER 2CD.B,P146z
CRUSADER NO REMORSE B.P 134z
CYBERIA B 99z
CYBERSPEED 3CD.B 155z

,

. CYBERWAR 4CD.B 169z
|

'

CYCLONES 65z
DAGGER'S RAG B 105z i

DARK FORCES B 183z
DEADALUS ENCOUNTER 3CD,B.P134z [

DIG B.P 159z 1

|
DOOMSDAY B 55z
DRAGON LOR 2CD.B 60zl !

DRUG WARS B.P "z i

DRUID B 148z
DUNGEON MASTER II B.P 139z

i ECSTATICA B.P 79z
'

1 ENTOMORPH B 160z
EUROFIGHTER 2000-TFX 2 B.P I83z !

FI GRAND PRIX B.P TEL. J

FADE TO BLACK B.P 134z .<

FATAL RACING B.P 98zl
'

FIFA 96 B.P 134z
FUGHTOF T-E AMAZ0N OUEEN B.P 91 z

|

FUGHT UNLIMITED B.P 183z -

FRANKENSTEIN B.P 159z
'

j

FRONT1ER FIRST ENCOUNTERB.P llOz i

FX FIGHTER B 169z
\GAM GUN B.P 189z .

GP MANAGER B.P 134z
GREAT NAVAL BATTLES IV B 165z i

GUILTY B.P 85z f

HELL B.P 104z
HELLFIREZONE B.P 98z
HEXEN B 179z

|

HI-OCTANE B.P 49z -

JAGGED AUANCE B 179z !

KING'S OUEST VII B.P 98zi •

1 KING’S TABLE B.P 66z
"

1

KLIK & PLAY (versja PL) B.P llOz ;

i
KOSHAN CONSPIRACY B.P 72z ,

pc*

[co

IBM PC
uiybrane tytuy:

1

»
»

LITIL DIVIL B.P 70z I

' LITTLE BIG ADVENTURE B.P 104z
;

• LOST EDEN B.P 134z :

. MACHIAVELU (versja PL) B.P llOz
’

MAGIO CARPET B.P llOz
i

MAGIO CARPET 2 B.P i34z :

- MEGAPACK3 12CD.B 150z

l
MEGA PACK 4 11CD.B 139zl

MEGARACE B 46z '

’ MILLENNIA B.P 98z
MORTAL KOMBAT III B.P 179z

• NBA JAM B 169z
NEED FOR SPEED B.P 134z

‘ NOCTROPOLICE B.P 79z
’ NOVASTORM B.P 70z
PANIC IN THE PARK 3CD.B.P129z
PERECT GENERAL II B 119z

!

PHANTASMAGORIA 7CD.B.P164z
» PICTURE PERFECT GOLF B.P lOlz '

. POOL CHAMPION B 147z ?

PRISONER ON ICE B.P 128z !

PSYCHO PINBALL B 169z
,

. RAVEN PROJECT 2CD.B 147z

,

REBEL ASSAULT II 2CD.B.P 189z
RETRIBUTION B.P 91 z *

‘ REVENLOFT 2

RIDDLE OF MASTER LU B.P

79z
145z

ROAD WARRIOR B.P llOz '

i
SAVAGE WARRIORS

J
SCREAMER B

79z
TEL.z

SENSIBLE WORLD OF SOCCER B.P 129z .

• SILENT STEEL 4CD.B 183z
1 SUPSTREAM 5000 B.P 86z

l

SOCCER SUPERSTARS B.P 79z
’ SPACE PIRATES B.P 99z
i SPACE OUEST VI B.P 108z

, STAR TREK B.P 158z
STONEKEEP B,P 169z

!

STRIP POKER PRO B.P 136z
i SUPER ST. FIGHTER II TURBO B 97z
. SYMULATORY iiM2/i4wwQsaFGuofmXD,B,P llOz

TEENAGENT (versja PL) B.P 69z
‘ TEKWAR B 179z
TERMINAL VELOCITY B.P 136z
THE LAST BOUNTY HUNTER B.P 99z
'THE LOST DYNASTY B.P 146z
* THE SCOTTISH OPEN B.P 71zl

THUNDERCSAPE B 144z
TIME GATE-KNIGHTS CHASE B.P 136z
UNDER AKILLING MOON 4CD.B 159z

i US NAVY FIGHTERS B.P 104z

j
US NAVY FIGHTERS GOLD B.P 134z
VIRTUAL CHESS B.P 136z

VIRTUAL POOL B 158z
WARCRAFT 2 B.P 145z
WARHAMMER B 165z

WEREWOLF VS COMMANCHE B.P 122z
1 WETLANDS B.P 145z
WHIZZ B.P 39z
WHO SHOT JOHNY ROCK B.P 65z
WING COMMANDER 3 4CD.B.P134z

!
WITCHEVEN B.P 145z

i
WOLFPACK B.P 81 z 1

WOODROFF B.P 98z "

WORMS B.P 146z 1

ZOOL2

1

B.P 50z
j

AMIGA CD32
uiybrane tytuy

ALFRED CHICKEN
AUEN BREAD 30
AUEN BREAD TOWER ASSAULT
ARCADE POOL
BATTLETOADS
BEAVERS
BRIAN THE UON
BUBA & STICKS
CANNON FOOOER
CASTLES II

&GENERATION
DEATHMASK
DEEP CORE
DEFENDER OF THE CROWN II

DENNIS
DRAGONSTONE
F1RE & ICE
FLY HARDER
FURY OF THE FURRJES
GLOOM
ORANDSLAM GAMER GOLD COLL
GUARDIAN
GUNSHIP 2000
HEIMOALL 2
IMPOSSIBLE MISSION 2025
JAMES PONO 3
JOHN BARNES
JUNGLE STRIKE
KID CHAOS
KINGPIN
MARVINS MARVELLOUS
MEAN ARENAS
MCROCOSM
MORPH
OUT TO LUNCH
OYERK1LL & LUNARC
P1RATES GOLD

60rf

SI z
25d
7321

S8zi

6921

5721

5421

90H

7Ort

31z
25
25rt

11521

OUIK THE THUNOER RA8BIT
RiSE OF THE R080TS
ROADKHJL

1

:v

:v

SHADOW FIGHTER
SIMON THE SORCERER
SKELETON KREW
SOCCER SUPERSTARS
STRIKER
SU6WAR 2050
SUPER FROG
SUPER SKIDMARKS
SUPER STARDUST
SYND4CATE*ALFRED CHICKEN
THE BIG SIX

THE CHAOS ENGINE
THE CLUE
THE RYDER CUP
TOTAL CARANGE
TROLLS
UNIVERSE
VtTALUGHT
WEMBLEY INERNATIONAL SOCCER
WILD CUP SOCCER
WINO COMANDER I

WORMS
ZOOL2

Sl2
4321

12421

^ 1

7121

79zl

17021

6121

HHI U

:v

AMIGA CDTV
|

uiybrane tytuy :

i

" AMIGA TOOLS 86zl
'

1 AMIGA TOOLS 3 85z
AMINET 7.8,9,10 50z<

AMINET SET 4CD 135z «

i AMINET SET 2 4CD 135z
!

1 BCI NET 2 49z
,

C64 SENSATON 68z
CD EXCHANGE 1 71z
CD NETWORK 74z
CD NETWORK 2 80z «

CDPDPL P 50z
DEMOMANIA 50zl

*! DWIKI 1 MODUY P 50z
’ HUTCHINSON’S ENCYCLOPEDA 20z
MEET1NG PEARLS 1 39z
MEETING PEARLS 2 39z

i MEETING PEARLS 3 39z
J NOW GAMES 1 64zl

» NOW GAMES 2 64z .

SCENA PL P 50z
SPECY 2 104z

SUPER MEMO 3.0 B.P 80z 1

ZAMÓWIENIA MONA SKADA

:

telefonicznie lub faxem (w godz. 8.00*18.00):

(022) 35-42-65 lub (02) 620-42-48 w.114
-listownie :

CLOCK BIURO HANDLOWE
WARSZAWA 01-856 ul.Perzyskiego 13/12

Wszystkie oferowane przez nas produkty posadajq gwarancj. W przypadku gdy
pyta posiada wad fabrycznq koszty zwizane z wymian ponosi firma CLOCK.

PAZ€SVKI UIYSYAMY UJ DNIU ZAMÓWIENIA !

SKLEP FIRMOWY
DH JUPITER CENTRUM

qodziNy otu/arcU :

PON^PITEK I 0.00" I 8.00
SOBOTA 1 0.00^ 1 5.00

ulPoka

JUPITER
CENTRUM

620-42-48
wew. 1 14

-\

'

\1



Wykad chyba siódmy,
0 szybkoci
1 przesiadkach w biegu
W dawnych, dobrych czasach,

kiedy niedocigym marzeniem by-

wao XT, e o Spectrusiu nie

wspomn, szybko pecetów nie

sprawiaa nikomu problemu. XT
z zegarem 10 MHz byo od tego

z zegarem 4,77 MHz szybsze dok-

adnie 2,096 raza. Potem pojawiy

si ATki i zacz si problem, bo AT
z zegarem 6 MHz bio na gow
najszybsze XT. Potem pojawiy si
386 i

- ku mojemu bezbrzenemu
zdumieniu - okazay si praktycz-

nie nie róni prdkoci od ATek

(oczywicie pomijajc fakt zmiany

czstotliwoci zegara). Dopiero

nastpny krok, jakim byo dooe-
nie na pycie gównej cache memo-
ry zmienio sytuacj na korzy no-

wego procesora. Potem pojawio

si 486, nieco szybsze od poprzed-

nika, pocztkowo w zrozumiaych

dla wszystkich wersjach 25 I 33

MHz. W 1993 zdawao si, e po-

godzi nas wszystkich Pentium, jed-

nak pojawiy si wersje koci 486

z szybszym zegarem wewnt-
rznym - DX2/50 i pokrewne, na

DX4/120 koczc. O procesorach

Cyrix, AMD i UMC nie wspomn,
eby nie zaciemnia tego i tak nie-

jasnego obrazu sytuacji. Wómy je

wszystkie do worka z napisem 486.

Jak si zmieniaa w tym czasie

szybko? Ho, dobre pytanie.

Gównie dlatego, e tak na prawd
nie wiadomo co to jest szybko
komputera (to troch tak. jak z ilo-

razem inteligencji - jedyn rzetel-

n jego definicj jest ta mówica,
e IQ to to, co mierz testy na IQ).

Szkoda tu miejscu na dyskusj te-

go faktu, wic musicie go przyj
na sowo. Zaómy na chwil, e
szybko komputera to to, co mie-

rzy program sysinfo z pakietu Nor-

tona. Jako punkt odniesienia

przyjmujemy XT z zegarem 4,77

MHz. AT z zegarem 16 MHz byo
mniej wicej 9 razy szybsze. 386

z zegarem 33 MHz i cache’em -

35 razy szybsze. UMC 50 MHz -

137 razy szybszy (to mniej wicej

to samo, co 486 DX2/66). P75 jest

238 razy szybsze od swego pro-

toplasty (to z kolei jest do dok-

adnie wydajno procesora AMD
DX4/120 - czyli maksimum tego,

co jak na razie udao si wycisn
z 486). Pentium 133 (najszybsze

jakie udao mi si znale) plasuje

si na poziomie 424 razy szyb-

szym ni jego pradziadek XT.

Cho nie do koca wiadomo, co

to jest prdko, nie ma wtpli-

woci co do tego. w jaki sposób j
wykorzysta. Nie byo jeszcze tak

szybkiego komputera, eby nie

udao si znale zadania, do któ-

rego bdzie za wolny. Podobnie

jest z grami - kada rezerwa mocy
obliczeniowej moe zosta wyko-

rzystana do uzyskania pynniejszej

animacji (wicej klatek na sekun-

d) lub podbicia rodzielczoci. Nie

bez kozery pierwsze symulatory

lotu korzystajce z rozdzielczoci

640x400x256 kolorów pojawiy si
na rynku mniej wicej w tym sa-

mym czasie co Pentium.

Przyjrzymy si sytuacji takiej, ja-

k mamy w tej chwili. 386 jest ju
gatunkiem wymierajcym, 486 -

cho wiedzie prym - osigno
chyba granice moliwoci rozwo-

jowych, Pentium jeszcze nie opa-

nowao rynku, a Pentium Pro jak

na razie ledwo ledwo zaznacza

swoj obecno straszc z publi-

kacji prasowych, bo na wasne
oczy mao kto je widzia. Co ma
wic robi biedny gracz? Kupi
szybszy komputer, ale jaki?

Co istotne dla naszych dalszych

rozwaa, pyty gówne Pentium

do mocno róni si od rozwi-

za stosowanych do tej pory, zmu-

szajc do pewnej gimnastyki (albo

dodatkowego wysiku finansowe-

go). Przesiadka z 386 na 486 wy-

magaa wprawdzie kupienia nowej

pyty gównej i procesora, ale prak-

tycznie ca reszt mona byo
bezbolenie przeoy z jednego

komputera do drugiego. Jednome-

gabajtowe SIMM-y z pamici pa-

soway, wszystkie karty zgodne ze

standardem ISA równie, prak-

tycznie nie byo wic adnych do-

datkowych wydatków. Oczywicie
potem kady normalny czowiek

stara si dokupi kart graficzn

z szyn Local Bus i dodatkowego
SIMMa 4 MB. ale to ju osobna
historia, nie potrzebna do wystar-

towania z nowym komputerem. Co
istotne, wymieniajc procesor

mona tak pyt docign do

puapu prdkoci porównywalne-

go z Pentium 75.

Przesiadka na Pentium jest nies-

tety znacznie trudniejsza. Po pier-

wsze. wikszo pyt wymaga uy-
cia dwóch SIMM-ów naraz (wynika

to z szerokoci szyny danych pro-

cesora - 64 bity). Na polski tuma-

czy si to nastpujco: o ile przy

przesiadce na 486 mona byo
przeoy pami z komputera do

komputera, a póniej dokupi do-

datkowe 4 mega, teraz na samym
pocztku trzeba dysponowa dwo-

ma identycznymi SIMMami. Jeli

wic kto ma 8 megabajtów w pos-

taci czterech jedynek i jednej

czwórki, jest lekko ugotowany. Lek-

ko, bo istnieje jeszcze jedna szan-

sa - za mniej wicej 35 zotych

mona kupi przejciówk, w któr

wkada si cztery jedynki, a póniej

cao w gniazdo na SIMMa 4 MB.
Chyba, e gniazdo na pami znaj-

duje si pod zasilaczem i caa ta

konstrukcja po prostu nie mieci si
w obudowie. Historia notuje podob-

ne, wcale nie rzadkie przypadki.

Gwoli cisoci trzeba doda, e

pojawiy si na rynku pyty potrafi-

ce pracowa z jednym SIMMem
(P/I-P55SP4 firmy ASUS).

Drugi powód do zmartwienia to

karty Local Bus. Na nowych py-

tach obowizujcym standardem

jest PCI, i posiadane karty LB mo-

emy sobie niestety wetkn
w dowolne inne miejsce poza

komputerem. Wprawdzie pojawia-

j si pyty wyposaone w zcza
PCI i LB, ale nie s to rozwizania

na dusz met godne polecenia.

W 90% przypadków problem b-
dzie dotyczy karty graficznej, jako

e te wymienialimy najczciej

na szybsze. Oczywicie na pytach

pentiumowych znajduj si rów-

nie sloty ISA. ale wkadanie w nie

karty graficznej przypomina mon-

towanie w Porsche skrzyni biegów

z malucha. Nieco lepiej wyglda
sytuacja z kontrolerem twardego

dysku - jest on na ogó zintegro-

wany z pyt gówn, wic cho
sama p^rta kosztuje wicej, nie

trzeba kupowa kontrolera jako

osobnej karty.

I co tu robi w takiej sytuacji?

Oczywicie bdzie to zaleao od

punktu startu, czyli od posiadanego

sprztu i zasobów gotówki. Ja za-

cisnem zby i wydaem wszystko

co miaem, eby kupi sobie konfi-

guracj na najbliszy... rok? Póto-

ra? Akurat w chwili kiedy to pisz
najsensowniejsze jest kupno Pen-

tium 120 MHz, jako e 133 jest

znacznie drosze a rónica w prd-

koci wynosi okoo 1 0% (swoj dro-

g, moje 1 20 chodzi jako 1 33 i nie

wykazuje adnych objawów przeg-

rzania). Zanim numer bdzie wyd-

rukowany sytuacja moe si zmie-

ni i 133 moe by najkorzystniej-

sz ofert. Oczywicie, nie kade-

go bdzie sta (nawet po zacini-

ciu zbów) na choby najskrom-

niejsze Pentium. Wtedy - có -

wtedy chyba trzeba si decydowa
na 486, jednak o ile jest to moliwie

z pyt wyposaon w zcza PCI

Uniknie si w ten sposób kopotów

przy przesiadce za kilka lat (kilka

dobre sobie; rok, pótora, dwa
w najlepszym wypadku).

Tak si nieszczliwie zoyo, e
spotkao si w tej chwili ze sob kil-

ka zupenie niezalenych procesóv,

rozwojowych. Z jednej strony lep-

szy standard zcza, z drugiej stro-

ny szersza szyna danych, z trzecie

nowy procesor - a z czwartej na-

sze, puste kieszenie...

Robaquez



KOMPUTERY

• Microsoft legalne oprpogramowanie

• Niezawodne, Tanie

2 lata gwarancji, 3 lata bezpatnego serwisu na terenie caego kraju, telefoniczny support techniczny

Komputer BAZA
dla ucznia multimedia profesjonalny

486/66, 4 MB RAM, LB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB monitor color 14”

LR, SVGA, klawiatura,

DOS 6,22

JM* Jt

486/66, 4 MB RAM, LB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB, CD-ROM, karta

dwikowa, monitor color

14” LR, SVGA, grafika 1 MB
LB, klawiatura, DOS 6,22

Intel Pentium 90, 8 MB
RAM, PCI, mini-tower, FDD
1,44 HDD 540 MB, monitor

color 14” LR, SVGA, grafika

1 MB PCI, klawiatura, DOS
6,22

a
2 )34,-*

Ml VS dla ucznia multimedia

1 wpata
12 ratpo

861,-

222,-
1455,-

375,-

^Oferujemy po atrakcyjnych cenach:

Biaystok

ui. Bema 102

te . 42 88 92

Bielsko-Biaa

ul. Wyzwolenia 7

tei. 14 74 42
Bydgoszcz

ul. Kartowcza 26

tei. 41 72 87
Gdask

Gdynia

ul. lska 35/37 p. 319

tei. 21 18 08

Katowice

ul. Jesionowa 9A
tei. 58 20 62

Kielce

ul. Lena 1

tei. 42 972

Kraków
ul. Grunwaldzka 481 ul. Racawicka 56
tei. 52 50 11 w. 285 tei. 34 32 17

drukarki HP i akcesoria, fax/modemy, akcesoria sieciowe i oprogramowanie

Lublin

ul. Narutowicza 62

tel.20 317
Lód

ul. Jaracza 19

te. 30 21 74

Olsztyn

al. Warszawska 79/81

te. 27 01 73

Pozna
Osiedle na Murawie 3

tel. 21 32 57

Rzeszów
ul. Staszica 15B
tel. 42 722

Szczecin

ul. Konopnickiej 25

tel. 87 83 05
Toru

Szosa Chemiska 128

tel. 266 51

Wrocaw
ul. Jedn. Naród. 43/45A

tel. 21 31 94

Warszawa
ul. Powsiska 22A
tel. 642 19 14

ul. Popieuszki 19/21

te. 33 90 30
Zielona Góra

ul. Sikorskiego 60/1

tel. 27 02 23



Ojej jej! Wyglda na to, e
wdepnlimy w jak najbardziej kla-

syczn klasyk wymaglowan
przez ostatnie kilka lat na prawie

wszystkich 8- i 16-bitowych urz-
dzeniach, wczajc w to równie
ZX Spectrum. Opis na Pegasusa
pojawi si par miesicy temu,

ale dla przypomnienia - Dizzy jest

to taki jajkopodobny kole o wiecz-

nie zadowolonej minie, chocia
specjalnie nie ma on si z czego

cieszy. Wszyscy jego przyjaciele

i fragmenty rodziny zostay porwa-

ne przez podego czarownika

imieniem Zaks. Zaks uwizi ich

w swoim niedostpnym zamku
i trzyma w bliej nieokrelonym ce-

lu. Oczywicie Twoim zadaniem

jest poprowadzenie Dizzy’ego do

zamku, a droga jest duga...

Wszystko rozpoczyna si
w domku naszego bohatera, a ko-
czy daleko, daleko. Podczas wd-
rówki przechodzi si przez wiele

fajnych miejsc takich jak cmentarz

czy kopalnia. Zbiera si róne
przedmioty i trzeba myle (au!)

Gra firmowana nazwiskiem

do sawnego tenisisty. Czowiek
ten przez ostatnie par lat wygry-

wa róne turnieje, a teraz jego

posta zostaa umieszczona

wród innych saw wiatowego te-

nisa w grze, któr poniej przed-

stawiam.

Pierwsze co si rzuca w oczy po

otwarciu pudeka ze zdjciem
Samprasa, to do niekonwencjo-

nalny cartridge. Znaczy... wyglda
on normalnie, tyle e na jego obu-

dowie znajduj si dwa wejcia na

dodatkowe joypady. Musz przyz-

na, e jest to najciekawsze roz-

wizanie, majce zwikszy liczb

osób uczestniczcych w grze, ja-

kie do tej pory widziaem. adnych
przystawek i dodatkowych kabli -

najprociej jak tylko mona. I o to

chodzi!

Po wczeniu gry ukazuje si na

ekranie umiechnita facjata Pe-

te’ego i trzy warianty gry do wybo-

ru. S to: pojedynczy mecz, turniej

i trasa po caym wiecie. W turnie-

ju moe bra udzia od czterech do

omiu graczy. W dwóch pozosta-

ych - maksymalnie czterech. Przy

wyborze meczu mona ustawi
liczb setów (1, 3, 5), dobra za-

wodników (jest ich trzydziestu),

wpisa swoje imi, ustawi wariant

meczu (pojedynczy, debel) oraz

dokona wyboru kortu sporód
trzydziestu trzech na caym wie-
cie. Korty maj trzy rodzaje na-

wierzchni i na kadym gra si tro-

ch inaczej. Podczas trasy gra si
z kadym zawodnikiem z zesta-

wienia poczynajc od najgorsze-

go, a koczc prawdopodobnie

z samym Samprasem. Jest jesz-

cze co w rodzaju samouczka te-

nisowego, czyli animowana in-

strukcja obsugi (tutorial), z której

dowiedzie si mona, co nacis-

ka, aby wygra, no... moe nie

tak od razu.

Opcji jest do sporo i powinno

to zadowoli kadego telewizyjne-

go „sportowca". Produkt Code-

do czego je zastosowa. Na przyk-

ad, aby uruchomi maszyn nap-
dzajc w kopalni windy, trzeba si
przej w stron play i wzi klucz

(paski). Jednak przede wszystkim

naley kolekcjonowa gwiazdki,

których jest co koo dwustu pi-
dziesiciu. Poza tym mona oczy-

wicie utraci ycie na skutek doz-

nanych obrae, a o to nie trudno.

Z drzew za pajki, po ziemi pe-

zaj jadowite limaki, w podzie-

miach czyhaj godne szczury itd.,

itp. Na szczcie co jaki czas s
rozwizanie specjalnego zadania

pozwoli na uzyskanie dodatkowego

ycia. Co jeszcze? W pudeku znaj-

duje si mapka caej krainy, po któ-

rej bdzie wdrowa Dizzy. Nie jest

to wprawdzie dokadny plan gry, ale

pozwala mniej wicej zorientowa

si w sytuacji. Postaciom stojcym

na drodze naley co da. Na
przykad paacowy gwardzista (ten

z toporem) ucieszy si z woreczka

ze zotem, a pirat Czarne Serce

(ten bez topora, ale za to z szabl)

nie omieszka przyj kufelka pene-

go zimnego browarku. Hm, na ka-
dego zawsze jest jaki sposób.

Niezamierzonym edukacyjnym as-

pektem tej gry jest niewtpliwie na-

uka apówkarstwa.

Musz przyzna, e ta gra

w wersji segowej jest o wiele

przystpniejsza ni na Pegasusie

(jeeli chodzi o konsole). Co praw-

da kategoria wagowa zupenie in-

na, ale i tak Sega wypada o wiele

lepiej chociaby pod wzgldem
grywalnoci, która tutaj jest znacz-

nie wiksza. Bardzo mi si podoba

grafika -do dokadna i wyrana.

Nie trzeba si domyla, co jest co

- wszystko jest na swoim miejscu.

Zreszt, co tu bd mci, popat-

rzcie sami i przemylcie. Muzyka

te dobrze pasuje do zmieniaj-

cych si plansz, brzmi mio i sym-

patycznie. Niestety, gra nie obfituje

w dwikowe efekty specjalne. No,

mówi si trudno - wybaczam.
I jeszcze jedna sprawa. Po woe-
niu pierwszy raz cartridge’a w sloty

gra nie chciaa dziaa. Przeprowa-

dzajc rozumowanie drog deduk-

cji doszedem do wniosku, e gra

nie jest uszkodzona i zaczem
kombinowa. Z tego kombinowa-

nia wyszo, e trzeba troch prze-

sun cartridge w gór i
- wszystko

gra. By moe podobne niedopa-

sowanie wystpi i u was, wic nie

lecie od razu z reklamacj.

„Fantastic Dizzy" jest niewtpli-

wie jednym z konsolowych hitów

przygodowo-platformowych i na

pewno obroni si sama przed ka-

d krytyk. Krytykowa wic nie b-
d. Na pytanie: czy warto pogra? -

odpowiem: tak, ale pod warunkiem

posiadania wystarczajcej iloci

czasu na dusze posiedzenie.

TYTUS

masterów prezentuje si te ca-

kiem niele z innej strony. Kort jest

pokazany tak troch z góry od stro-

ny jednego zawodnika. Jedyne ut-

rudnienie, a moe niedopracowa-

nie, jakie zauwayem, to (od cza-

su do czasu) niemono oceny

odlegoci od piki. Poza tym

wszystko idzie gadko. Mam jesz-

cze jedno malutkie zastrzeenie do

animacji - czasem jest ona zbyt

gwatowna, to znaczy ruch zawod-

nika jest momentami taki jaki kan-

ciasty. Grafika wyglda porzdnie
- adnych niepotrzebnych bajerów

czy migajcych napisów. Z tyu

znajduje si tylko maa tablica wy-

ników. Wszys ko spokojnie, w naj-

wyszym skupieniu i powadze.

Podczas gry sycha tylko uderze-

nia piek i piekielne jki zawodni-

ków. Pomidzy rozgrywaniem ko-

lejnych punktów na chwil pojawia-

j si oklaski publicznoci i gos s-
dziego liczcego punkty. To w za-

sadzie wszystko, co mona powie-

dzie na temat grafiki i dwiku
W sumie do due odzwierciedle-

nie warunków naturalnych uatrak-

cyjnia w duym stopniu komfor

gry. Wanie to pozwala na wczu-

cie si w atmosfer kortu i jest og-

romn zalet tej produkcji.

„Pete Sampras Tennis" to dobra

gra. Powiedziabym nawet, e
w swojej kategorii (szesnastobito-

wej) zasuguje na uznanie i szacu-

nek. Mnie si podobao, moim

znajomym te, wic chyba co
w tym jest.

TYTUS

#



Nintendo
MATH BUSTER

Krótka gra, stworzona dla tych

jednostek modego pokolenia, któ-

rych rodzice maj troch kopotu
w przetumaczeniu im, e przez te

gupawe gierki na telewizorze ni-

czego si nie naucz, bd kopa
rowy albo jeszcze gorzej... zajm
si polityk. Ból znany wszystkim
modym graczom. Na szczcie
pojawiaj si programy edukacyj-

ne na konsole czce przyjemne
z poytecznym, czyli cik prac
gracza z nauk. Pomys sprawdzi
si na pecetach i powstao ju pa-

r gierek tego typu, gównie pod
Windowsami. „Math Blaster” jest

pierwszym epizodem z serii i wys-
tpuje z nalepk na pudeku:
„PROMOTIAL COPY - not for re-

sale". Ot, taka shareware’owa (?)

gra na Seg. Sabo graficznie

i dwikowo, ale gra si cakiem
niele rozwizujc coraz trudniej-

sze zadania arytmetyczne.

Zadanie nasze polega na uwol-

nieniu Spota, którego porwa zy
Obcy. Ty jako dzielny Blasternauta

ruszasz na ratunek i robisz wszys-
tkie te rzeczy, które si robi pod-

czas ratowania. Na pocztku pro-

wadzisz pocig w zamieconej
przestrzeni kosmicznej. W pew-

PSYCHO
PINBALL
Do tej pory nie zawiodem si na

produkcjach pochodzcych ze stajni

Codemasters. Tak te stao si
i w tym wypadku. Jaki czas temu
pojawi si na pecetach. Teraz zapa-

kowany w mae czarne pudeeczko
podbija mózgi posiadaczom kon-

sol... A... ju wiem skd ta nazwa.
Pod wpywem grania szara substan-

cja w naszych gowach poddawana
jest termicznej i audiowizualnej ob-

róbce. Niewtpliwie zmusza to resz-

t ciaa do zaprzestania wykonywa-
nia wszelkich zbdnych czynnoci,

typu jedzenie lub oddychanie. Jasne
wic chyba jest to, e siadajc przed

gr, trzeba sobie zarezerwowa kil-

ka godzin, dni, tygodni (?).

„Psycho Pinball" jest najbardziej

barwny i szalony ze wszystkich

znanych mi komputerowych flipe-

rów. Cztery porzdnie dopracowa-
ne stoy z ca mas przerónych
wiateek i przycisków. Niektóre

z pomysów s do oryginalne.

Na przykad grajc na stole „The
Fun Fair", mona si przenie na
inny stó, trzeba tylko trzy razy tra-

fi w odpowiednie symbole i wje-

cha bil do waciwego namiotu.

nym momencie pokazuje Ci si
dziaanie, np. (3 + 1 = ?), a wszys-
tkie latajce mieci dostaj numer-
ki. Wówczas musisz strzela do

odpadka z prawidowym rozwiza-
niem. Im dalej, tym trudniejsze za-

dania. Przy okazji wdrówk ut-

rudniaj latajce spodki pojawiaj-

ce si od czasu do czasu na hory-

zoncie (jakim horyzoncie!?). Dru-

gie zadanie to wydostanie si
z wntrza planety, w której ukry
si porywacz. Posugujc si ma-
ym silnikiem rakietowym zamoco-
wanym na plecach Blasternauta

musisz przedosta si na gór
poprzez dziury w platformach. Na
kadym poziomie s wypisane
dziaania. Na naszym bohaterze

znajduje si tabliczka z liczb, któ-

ra musi by zawarta midzy wyni-

Inn atrakcj s tzw. podgry
(w wolnym tumaczeniu), czyli krót-

kie zrcznociówki uruchamiane
w podobny sposób jak powyej.
Poza tym przyjemnie jest pojedzi
sobie po rampach, apic za to

oczywicie ca mas punktów.

Bardzo sympatycznie wyglda te

sprawa z konfiguracj gry. Liczba bil

(1, 3, 5), ich szybko, wychylenie

w momencie kopnicia. Ustawienie

poziomu gry okrela ilo urucho-

mionych „uprzyjemniaczy” (bonusy,

wejcia na inne stoy, itp.) na starcie.

Teraz porozwodz si troch nad

rzeczami wielce istotnymi, czyli grafi-

k i efektami dwikowo-muzyczny-
mi. Na pocztku zmysy nasze s
atakowane przez szybkie i troch
psychiczne intro. Póniej po usta-

wieniu opcji i innych gratów rozpo-

czyna si prawdziwa uczta dla

„oczuf i uszuf. Wydaje mi si, a ra-

czej jestem pewien tego, e wyci-
nito maksimum z 16 bitów Segi

MD. Przede wszystkim od razu daje

kami dziaa (np. midzy 6 a 12).

Jeeli tak nie jest, to krople wody
z liczbami ujemnymi i dodatnimi

pozwol skorygowa ten bd.
Gdy wydostaniesz si na powierz-

chni, czeka na Ciebie nastpne
zadanie - atak na statek Obcego.
Zasada jest tu te taka sama. Jest

tabliczka, s cztery wejcia w stat-

ku oznaczone dziaaniami - wys-
tarczy kilkanacie razy wej
w odpowiedni otwór i... koczymy
gr. Po kadym wykonanym zada-
niu pojawia si jaka krótka ani-

macja zapowiadajca nastpn
plansz i to wszystko.

Jak ju wspomniaem, segowa
wersja „Math Blastera" jest taka

sobie pod wzgldem fabuy, grafiki

i dwiku. Zreszt i tak gównie
chodzi tu o nauk matematyki, bo
gdyby nie dziaania, nie byoby
w co gra. Mona próbowa bawi
si na coraz wyszych poziomach
(matematycznych), a jest ich dwa-
nacie, wic pokonanie ich zajmie

troch czasu.

Wszystkim nauczycielom od
matmy (i ich uczniom) ycz ta-

kich wanie, pogldowych po-
mocy naukowych i oby to nie

wzbudzio w nikim nienawici do
konsol...

TYTUS

si zauway doskonae zgranie te-

matyki stoów z muzyk. Poza tym
realnie brzmice uderzenia bil w ró-
ne przedmioty, rónorodne dwiki
przy uzyskiwaniu kolejnych bonu-

sów... po prostu jest tego caa masa.
Peno równie kolorowych, migaj-

cych wiateek i znaczków. Wszys-
tko wyglda doskonale i niebd si
czepia, bo nie ma czego. Ajeeli ju,

to naley si uczepi tylko i wycz-
nie joypada i gra, gra, gra.

A wanie. Co tam sycha w ob-

sudze gry? Ano, panie kochany,

powiem panu, e mój wasny, ro-

dzony tatu ugra ponad pidzie-

sit milionów jedn rk. Drug
mia na temblaku. Wystarczy?
Chyba nie ma wikszego sensu,

by duej si zastanawia: pogra
czy nie pogra w „Psycho Pinbal-

la"? Maniacy zdyli si ju pewnie
zaopatrzy w t gr i siedz z czer-

wonymi oczyma (jak to rasowi nao-
gowcy) przed ekranem i terroryzuj

otoczenie - tragedia nastpuje
w momencie, gdy w lokalu znajduje

si tylko jeden telewizor. Przeciwni-

cy komputerowych pinballi i tak nie

zmieni zdania. Caa reszta niech

si zastanawia, a nie wie co traci.

TYTUS i jego mózg

SUPER NINTENDO,GAM BOY
SEGA MEGADRIVE, GAM GEAR, JAGUAR,
SONY P.S., AMIGA, CD 32, PC, C - 64, ATARI

Najwikszy wybór gier w Warszawie
COMAT paw. 12 Przejcie podziemne

COMAT D.T. "SMYK’ 2 pitro w Warszawa, u zbiegu ulic: Al. Jerozolimskie i Jan Pawa II

ul. Krucza 50 tel. 27 72 1 1 , 27 90 21 wew. 356 (zielone pawilony) w Warszawie tel/fax (0-

pon.-pt. 8.30-20.00, sob. 9.00-16.00 22) 630-29-73

pon.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

Gry do komputerów, akcesoria Gry do komputerów,gry TV, akcesoria

Prowadzimy sprzeda wysykow (nie dotyczy gier do komputerów) . Katalogi

mona otrzyma po przesaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem i z zaznacze-

niem rodzju konsoli na adres: 03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 15/20.

Prowadzimy take sprzeda hurtow produktów NINTENDO (atrakcyjne ceny dla sklepów)



I
;

t

Jakby nie patrze, to od razu wi-

da czym sugerowali si ludzie fab-

rykujcy „UV”. Podpatrzyli sukces
komercyjny „Mortal Kombat” i zab-

rali si do roboty, a co im z tego

wyszo - popatrzmy:

PO PIERWSZE
Rzecz, która od razu rzucia mi

si po oczach, byo to. Graficy zas-

uenie wzili za to kas. Doskonay
klimat, wraenie trójwymiarowoci

i mimo tego, e pól bitewnych jest

niewiele, s tak fajnie zrobione, aby
potencjalny klient zbyt szybko si nie

znudzi. Jak tu si mona nudzi?
Do wyboru mamy siedem posta-

ci. Niewiele. Sab stron konsol

(nawet tych super-hiper-bajer itp.)

jest ograniczona pojemno cartrid-

ge’ów, co w tym wypadku doprowa-
dzio do bolesnych ci personal-

nych. W zamian mamy za to trzy di-

gitalizowane postacie ludzkie i czte-

rze nie ma co pisa - jak kto nie

wie, to niech si spoliczkuje, a po-

tem wetknie w siebie drut pod na-

piciem.

PO OSTATNIE
Gdyby nie pewne ograniczenia,

postawibym „UV” par kroków za

„Mortalem" i kilkanacie metrów
przed innymi produkcjami typu „Stre-

et Fighter" czy „Sango Fighter” (jak

najbardziej moja subiektywna oce-

na, po prostu nie lubi „Street Fighte-

ra” - wybaczcie). Waciwie wszys-

tko ju byo. Udziwnie typu walka

z cieniami przeciwników nie mona
nazwa przeomem. Po prostu jeden

wielki standard, ale za to w wietnym
opakowaniu (no i bardzo dobrze).

Ju nawet krew nie pobudza nasze-

go apetytu (no i bardzo le). Mam
jednak nadziej, e wyjdzie kiedy
„UV2" i sobie pogram z t sam, lu-

bo i wiksz przyjemnoci.

ry, nie, pi roboto-diabolicznych

stworów. Ten pity to Guardian (ten,

co gada), z którym trzeba si zma-
ga po stoczeniu wszystkich walk.

Oczywicie na kadym zawodniku

mona wykona Annihilation (odpo-

wiednik Fatality). Tutaj podoba mi

si jedynie obcita gowa lecca
w stron gracza i rozerwany na pó
korpus (a linka cieknie).

PO DRUGIE
Sterowanie zawodnikiem nie

nastrcza zbyt wielu trudnoci. Cio-

sów jest w miar duo, a i kombi-_ nacje klawiszy nies zbyt trudne doM opanowania dla drewnianopalczas-
1 1 tych graczy. W sumie bicie idzie

J gadko, a jest jeszcze lepiej, gdyB uaktywnimy opcj TURBO. Zrobimy

to wciskajc (razem) na planszy ty-

tuowej numerki 1 , 5, 9.

PO TRZECIE
Cakiem niele wypada próba

dwikowa, chocia nie do koca.
Muzyka, troch metalizowana na si-

(co?!), wprowadza gracza w nas-

trój bojowy, a to z dwóch powodów:
a) jednym moe si nie podoba

i doprowadza ich do szau;

b) drugim bdzie si podobao
i bd si - jest takie adne okrele-

nie - wczuwa.
Sprytnie pomylane, co? Poza

tym o sprawach typu odgosy ude-



CIOSY
Umówmy si tak:

kierunki: d - dó. g * góra. p - przód, t • ty

uderzenia (odpowiadajce klawiszom przy standardowej konfiguracji): A - punch, B
kick. C - jab. Gwiazdki oznaczaj tajne ciosy.

LUCIUS
Lghting blast - d. p, A
^ghting in air* -g, p. A
Hawk attack Iow - g, d, C
Hawk teleport - g. C
Electro therapy - p. t, A (blisko przeciwnika)

Spinning back kick* - 1. B
Hawk attack high* - g, d, A
Ground spark wave* - p. p. B
Annihilator 1 * - p. p, t, A (blisko przeciwnika)

Annihilator 2* - (w powietrzu) t, t, A

DREADLOC
Fire breath - p, t, A
Speed slice - trzymaj t. p, A
Come to daddy - p. p. A
Spin staff - d. p, C (lub [d, p] C - atwiej!)

Up close combo* - ???

Low jab* - d. C?
Angle spear dive* - (w powietrzu) d, d. A
Back off man!* - p, A
Annihilator 1 * - p, p. p, C
Annihilator 2* - d, d, B. p, C (trzy kroki od przeciwnika)

BUZZSAW
Hi Buzzsaw p. p, A
Pain machin - trzymaj t. p, B (cztery kroki od przeciwnika)

Low bolo - p. p, C
Gut spear uppercut - trzymaj t. p. A
Airgrab and slam* - (w powietrzu) d, A
Richochet blades* - (w powietrzu) d + C
Gut grinder* - 1, A (blisko przeciwnika)

Annihilator* 1 - d, p A (trzy kroki od przeciwnika)

Annihilator* 2 - p. p. p, C (trzy kroki itd)

Brain Fryin’ microwave - p. p, A
Creeping Ground Blast - p, p, C
Choke & thump - trzymaj t, p. A
Grim dive of death - trzymaj d. g
Charged particie blast* -

1. p, C
Stride & slide* - p. B
Knife head butt* - 1, p, A
Annihilator* 1 - p. p, t, C (trzy kroki od przeciwnika)

Annihilator* 2 - trzymaj t. p. C

VOLCAN

A

Ram blast - d, p. A
Fireport - d, t

Fire breath -LA (bisko p.)

Flying firedive - trzymaj t. p. C
Fireroll* - g, p, C
Aerial firebcmb- - g, d + A
Firewall* - trzymaj t. p + B
Fireport uppercut* - trzymaj d, g
Annihilator* 1 - p. p. t. A (blisko)

Annihilator* 2 - d, p, C (trzy kroki od przeciwnika)

ROK
Boulder morph - trzymaj t. trzymaj d + C
Ground pounder - trzymaj t C
Boulder bounce air - (w powietrzu) trzymaj t, C
The tenderizer* - 1 A (blisko)

Annihilator* - trzymaj d, C (blisko)

Podobno istnieje Annihilator 2. ale nikt tego nie widzia.

Spinning blade sweep - d, d. B + C
Big gooey pounder - 1, p. A
Sawblade - trzymaj t, p. B
Porcupine spike defence* - d, d. B + A
Annihilator* 1 - p, p. A (cztery kroki)

Annihilator* 2 - d, p, C (cztery kroki)

Oprócz tego kady z nich posiada ca gam ciosów .klasycznych", bloków, uników

ftp Zajrzyjcie do instrukcji. Oops! Brakuje chyba ju miejsca, wic najwytrwalszym mo-
w DO ZROBACZENIA.

SNES
THE

SMURFS
Wszyscy chyba znaj takie ma-

e, niebieskie stworki w biaych cza-

peczkach. Bynajmniej nie chodzi

tutaj o funkcjonariuszy drogówki

i im podobnych. Bohaterami tej gry

s Smerfy, pacyfistycznie nasta-

wione do wiata postacie z dobra-

nocek. Jedynym ich wrogiem jest

Gargamel, który w kadym odcinku

(o ile dobrze pamitam) próbowa
przyrzdzi jak potraw a la

Smurf. Oczywicie nigdy mu nic nie

wychodzio, bo obiadek zawsze
z garnka czmycha w ciemny las.

W tej grze równie mamy do czy-

nienia z Gargamelem. Tym razem,

albo raczej jak zwykle, porwa on
ile tam Maych Niebieskich w wia-

domym celu. Kilku szczciarzy,

którzy umknli z apanki, czym pr-
dzej wyruszyo w kierunku siedziby

Gargamela. W tym momencie
wkraczasz Ty, szanowny graczu.

Od Ciebie zaley teraz jak skoczy
si ten odcinek. Musisz bezpiecz-

nie doprowadzi miaków do miej-

sca, gdzie s uwizione wszystkie

Smerfy i uwolni je. Droga jak

zwykle jest trudna i pena puapek.
Nawet przy próbie wydostania si
z wioski mona straci ycie. Wd-
rujc naley te zbiera listki, trus-

kawki, gwiazdki, grzybki i smerfit-

ka. Dosta za to mona dodatkowe
ycie lub rozegra bonusowy level.

Bardzo fajna grafika i bardzo fajna,

znana z filmu, muzyczka. Cho tema-

tycznie gra jest przeznaczona dla

modszej czci spoeczestwa, to

dobrze bawi si tym moe naprawd
kady (nawet mój ssiad niezwykle po-

dobny do Gargamela). Co tu bd
zreszt duo mówi. Gra jest fajna, bo

gra si bardzo fajnie, a jak si nie gra,

to si fajnie oglda jak kto inny gra

i mówi, e bardzo fajnie si gra.

TYTUS
Ocena: i pó (bo gra jest

b. fajna)

SPIROU

Waciwie ju troch w to pogra-

em. Mog powiedzie, e jest to

dobrze zrobiona platformówka, trzy-

majca si kupy (co?!), to znaczy

majca jaki gboko ukryty sens.

Sensu jednak nie udao mi si zg-
bi. Nie wiem, moe za krótko gra-

em. W kadym razie chodzi o to, e
idziemy - jak to zwykle bywa - do

przodu. Goni si za czym, do cze-

go jeszcze nie doszedem, ale jak

dojd, to poinformuj o tym skwap-

liwie i bez ocigania. NA PEWNO
chodzi tu o porwanie kogo przez

kogo, bo inaczej by nie moe.
Co wspominaem o jakiej gonit-

wie... acha. Sterujemy zwinnym
chopaczkiem o imieniu Spirou (kie-

dy on obchodzi imieniny?). W dotar-

ciu do celu pomaga nam jego

pies/wiewiórka (niepotrzebne

skreli). Droga do miejsca przez-

naczenia prowadzi przez ulic,

sklep z zabawkami, metro, fabryk,

dachy, katakumby. Klasycznie zaj-

mujemy si równie zbieractwem

Tym razem kolekcjonujemy czapki.

To co mi si podoba w tej gierce,

to animacja. Bohater z duym
wdzikiem biega, skacze, azi po

drabinach albo zwisa nad przepa-
ci. Nie ma tu adnych miesznych
scen, wszystko powane i niebez-

pieczne, chocia waciwie niektó-

re zagroenia mog wywoa
miech... ale pusty. Có, myle tu

raczej nie trzeba, ale nie o to tu

chodzi. Naley si wykaza zwin-

noci i duym refleksem, bo ina-

czej robi si kiepsko ze Spirou’em.

Graficznie i muzycznie jest OK
- chopaki z Infogrames postarali

si o porzdn opraw. Nie bd
ukrywa, e gra mi si podoba i za-

mierzam nad ni jeszcze troch
posiedzie, eby zobaczy, co jest

na kocu. Polecam to sprawdzi
równie tym, co wanie czytaj.

TYTUS

TYTUS Ocena:



Pierwszacz ..Ouarantine" zeb-
raa dobre opinie wród zachodnich
i polskich recenzentów gier kompu-
terowych, take publiczno (czyt.

gracze) odebraa j dosy entuzjas-

tycznie. Dowodem na to, e dobrze
si sprzedaa jest jej kontynuacja,

wydana po okoo roku, noszca naz-w „ROAD WARRIOR: Ouarantine
II". Ju teraz przegldajc pisma za-

chodnie, mona zauway, e gr
przyjto umiarkowanie, a czasami
wrcz ozible. Bdc recenzentem
bloku wschodniego oceniam j jako

gr ciekaw w swojej formie na po-

demokratyczne instytucje pod swoj
jurysdykcj. Ten pan rzdzi si na
zasadach bardziej gangsterskich,
nili demokratycznych, jednake bio-

rc pod uwag fakt trzymania pod
sob wszystkich si. wcznie z me-
diami, jawi si ludziom jako m
opatrznociowy. Oczywicie do tego

wszystkiego dochodz cige biolo-

giczne eksperymenty na ludziach

i rodowisku, które doprowadziy do
przeobraenia si istniejcego wia-
ta w krain rodem z „Mad Maxa II",

gdzie mutanci, pustynia, gód, ko-

rupcja i wadza zdobyta si s na

tzw. podziemie, rebeli, która nawi-
zuje z Drake iem kontakt, jako
z kim, kto moe pomóc im w zrzu-

ceniu z tronu Torva Yula i jego pop-
leczników. Taryfiarz niewiele mia do
stracenia, zgodzi si - i tak rozpo-
czyna si Kwarantanna II. Tym ra-

zem to on j przeprowadza.
Scenariusz drugiej czci jest

zdecydowanie lepszy od czci pier-

wszej. Nasze misje tworz cig chro-

nologicznie, logicznie i merytorycz-
nie powizanych ze sob wydarze.
Kolejny cel naszej podróy ma swój
powód, to nie jest przejcie w stylu,

koniec drogi numer 001, zaczynamy
odcinek 002. To e wyjedamy do
nastpnego miasta, powodowane
jest np. ucieczk przed skomasowa-
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nymi oddziaami omni-policji,

po zaatwieniu przez nas we
Flagg City „prawej rki" Torva
Yula, itp.

Grze wyrazicie nadano cha-

rakter, tzw. undergroundu. Kul-

tura modzieowa USA oparta

na nowoczesnym komiksie,

brutalnym, penym nierzadko

psychodelicznego dowcipu
i „cikiej" muzyce, to nurt za-

warty w grze „Road Wan-tor".

Takie filmy-komiksy jak: „Tank
Girl", „Max", czy moe troch
bliszy „Punisher". nale do

THOR

ziomie scenariusza i charakteru,

pod wzgldem czysto technicznym
nic jest niczym wyróniajcym si.

Historia Drako a Edgewater-a za-

cza si w roku 2047, w miecie Ke-

mo. Pewnego dnia miasto zostao
odcite od reszty wiata, rozpocza
si tzw. kwarantanna. Mieszkacy
miasta zbzikowali pod wpywem ta-

jemniczych eksperymentów, zabija-

jc si na wzajem. W tym caym roz-

gardiaszu, znalaz si Drak, kierow-

ca taksówki, który musia wykony-
wa dalej swój zawód, jednake
przystosowa si do aktual-

nej atmosfery, wy-
posa/ajc swoja JMjtTl

maszyn w rodki „pres-

wazjl ': dziao, karabiny UZ).

przedni zderzak najeony kolca-

mi I wiele Innych. To tyle

w czci pierwszej.

Druga cz dzieje si dzie-

wi lat póniej, gdy Drak
ucieka z wizienia i wjeda
z rozmachem w, jak si okae,
nowy wiat. Niejaki Ton/a Yul,

wadca korporacji Omnicorp,
opanowa cay Paskowy Ke-

mo, przejmujc poszczególne

porzdku dziennym. Wanie w ta-

kim wiecie pojawia si nasz dzielny

taksówkarz, za którego gow od ra-

zu zostaa wyznaczona nagroda -

wiadomo uciekinier z wizienia.

Trzeba jeszcze doda, e w tym
wiecie o specyficznie przejaskra-

wionej rzeczywistoci, znalaza si
grupa ludzi tworzcych

!
tej samej grupy. Nie chc tutaj, w ad-
nym wypadku, ocenia, czy to dobrze,

czy le - stwierdzam fakt i zarazem
sugeruj do jakiej grupy odbiorców
gra jest kierowana.

Jeeli podoba Ci si ten styl,

znajdziesz w „RW" sporo zabawy -

w przeciwnym razie nie wczaj jej

nawet. Po co si denerwowa? Sza-

lony wiat, przearty zem, obdem
i penym tragicznych i porywczych
ludzi-mutantów, którzy róni si
midzy sob rodzajem choroby psy-
chicznej (a moe ich liczb), to sce-

neria w jakiej bdziemy si poru-

sza nasz taryf-czogiem. Zadania
do wykonania bd nie mniej zwa-
riowane. Na przykad pewien mania-
kalny gracz, wrczy nam rakiet na-

porowadzajc i poprosi abymy
odpalili j w budynek firmy kompu-
terowej GAMETEK (sic!), skarc si
e Ci szubrawcy wydali gr, nie b-
dc podobn do porzednich dzie-

siciu czci. Po wykonaniu zadania

podzikuje nam i powie, e byby
z nas doskonay recenzent - he, he!

arty lawirujce na krawdzi czar-

nego humoru i wymiewania si
ze wszystkiego co si rusza, znaj-

dziemy na kadym kroku. Jadc do
wesoego miasteczka, Omniland za-

mieszkanego przez Donalda Drunka.

podwieziemy niejak RADARA, któ-

ra jest jawn parodi mortalowskie-

go Raydena. Wanego naukowca,
którego mielimy przewie do
wspomnianego miasteczka, wyrzuci-

my z okrzykiem „You suck!", w mo-
mencie gdy jajogowy oznajmi nam.
e fajnie bdzie jecha, bo ma ze so-

b „cudown" kaset Kenny Gee.
Autorzy wciskaj wszdzie, gdzie si

tylko da. tego typu dowcipy
I i po jakim czasie ma si ju

j

ich dosy - w kolejnych mis-

_ ,j jach zamiast zmniejszenia" * ich liczby, dostajemy jeszcze
" " wicej. Nie pomagaj nawet

zmiany klimatu-atmosfery,

w momencie gdy jedziemy
— po pustyni usianej gowami

~=—f i innymi czonkami ludzkimi -

to te ma mieszy.
Wszystko byoby dobrze,— gdyby nie ten brak umiaru

i to we wszystkim. arty
wciskane s do oporu, misje w su-

mie cay czas te same (jedziesz wo-
zem, strzelasz, sukces, nastpna
misja), zbyt dua liczba zada w jed-

nym miejscu (w miecie Flagg City

okoo kilkunastu), za wolno posuwa-
my si do przodu w grze. td.

Tak poza tym trzeba przyzna, e
jest ciekaw strzelank. Bynajmniej

nie z powodu wykonania technicz-

nego gry - tutaj niczego nowego,
poza wysok rozdzielczoci, nie

wprowadzono od czasu „Ouranti-

ne". Ciekaw za charakter i scena-

riusz. Gra jest wyrazista, okrela
grono odbiorców i tak, jak muzycz-
ne zespoy alternatywne tworz dla

. okrelonego „zakrconego
f odbiorcy, tak „Road Warrior"

powsta dla wskiej grupy raso-

wych cyników, wielbicieli tzw. robie-

nia jaj z wszystkiego i mioników
krwistych ewolucji jakie wykonuj
umiercani wrogowie.

EMILU
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Konkurs
„A VI Network$“
- rozwizanie

Jest czas siewu i czas niw. U nas oba te czasy dziwnym tra-

fem zdarzyy si w zimie, kiedy prac polowych nie ma, bowiem
w numerze 12/95 ogosilimy konkurs, a teraz drukujemy jego

rozwizanie.

Wród kilkuset nadesanych listów i kartek wygrzebalimy 49,

na których znalazy si odpowiedzi uznane przez wysok komis-

j za poprawne. Brzmi one nastpujco:
1. Richard Trevithick - 1804

2. „A-Train”

3. Artdink

4. James Coburn
5. Mirage
Z pytaniami 3, 4 i 5 nie mielicie adnych problemów. W pyta-

niu 2 cz Czytelników za prekursora „A IV Network$" uwaaa
gr „Transport Tycoon” wydan kilka miesicy wczeniej. Najwi-
cej trudnoci sprawio jednak pytanie pierwsze.Cz nie wzia
pod uwag dopisku o ukrytym haku i prostolinijnie zeznawaa
o Stephensonie i datach 1814, 1825 lub 1829. Pozostali wzili

hak pod uwag, jednak oceny co do jego dugoci byy podzielo-

ne. Niektórzy wietrzc podstp stwierdzili, e chodzi o pierwsz
gr kolejow na komputery podajc „A-Traina”. Inni signli po
maszyn parow i Watta, jeszcze inni stwierdzili, e kolei nie

mona wykorzystywa w przemyle, bo suy ona do transportu.

Ci ostatni z pewnoci na pytanie „Kto wprowadzi do opery

krzesa?” odpowiedziliby, e krzesa nie su do piewania.Cz z odpowiadajcych posza dobrym tropem wskazujc
jednak jako pierwszego czowieka wprowadzajcego parowóz
do przemysu Williama Hedleya (1813). Jego konstrukcja rze-

czywicie bya trwaa (jedzia 50 lat), a i warunki do jej powsta-

nia byy wymarzone, bo dugotrwae wojny napoleoskie dopro-

wadziy do znacznego wzrostu cen paszy dla koni, które byy
gównym ródem siy pocigowej. Niemniej nie ulega wtpli-

woci, e poczenie parowozu z szynami zawdziczamy
Kornwalijczykowi Richardowi Trevithickowi. On to na pocztku
1804 roku uruchomi pierwsz kolejk przemysow (niektórzy

w odpowiedziach podawali rok 1800 lub 1803). Bya ona troch
zbyt cika, jak na udwig ówczesnych szyn, ale troch prze-

cie pojedzia. I to by byo na tyle, z maym wyjtkiem - oto lis-

ta nagrodzonych.

Gry otrzymaj:
1. Filip Florek z Gorzowa Wlkp. („A IV NetworkS”)
2. Arkadiusz Kabart z owicza („Prisoner of Ice”)

3. Krzysztof Stosio z Koszalina („A IV NetworkS”)

Gadety otrzymaj:
1 . ukasz Wojakowski z Sosnowca
2. Jarosaw Pawlikowski z Gdaska
3. Wojciech Ociepa z Lublica
4. Mariusz Siergiejew z Krakowa
5. Adam Kadubek Katowic
6. Micha Zbczyski z Kielc

7. Szymon Szczepanik z Torunia
8. Bartomiej Deptua z Szczecina
9. Przemysaw Dzierak z Gdyni
10. Micha elechowski z Krakowa

SKAUT-KWATERMASTER
nowa polska gra przygodowa
AMIGA - 23.60

PC - 36.30

LIGA POLSKA
manager pikarski - 19.90

BASTION
gra strategiczna inspirowana

powieciami Tolkiena - 36.30

KOSMOS
rozbudowana gra handlowo
managerska - 36.30

SKARB TEMPLARIUSZY
przygodówka z digitalizowanymi

ekranami - 23.60

MEGA BLAST
gra zrcznociowo logiczna

(max 4 osóby) * - AMIGA - 1 9.90

PC - 23.60

FOREST DUMB
superszybka zrcznociówka
(konkurent Super Frog) - 23.60

TYRIAN
“niebiaska" strzelanka - 36.30

Zapraszamy na zakupy wysykowe!

L.K. AVALON

skr. poczt. 66

35-959 Rzeszów 2

Do obliczonej ceny zamówionych gier doliczane sq koszty wysyki

w wysokoci 2,- z. Naley poda drukowanymi literami swoje imi

i nazwisko, dokadny adres z kodem pocztowym oraz typ komputera

Peny spis oferowanych gier mo^na uzyska po przesaniu opaconej

koperty zwrotnej.



Produkcje naszych poudnio-

wych ssiadów - chodzi o Cze-

chów - nie nale do czstych na

naszym rynku. Z pewnoci powo-

dy s bardzo podobne do tych,

które wpywaj na to, e naszych

produktów nie ma za duo na ich

rynku, ale nie o tym. Pierwsze lody

zostay przeamane („7 dni i 7 no-

cy" - cakiem nieza przygodów-

ka), a teraz mamy okazj do-
wiadczy po raz kolejny pojawie-

nia si produktu „zza miedzy”, mo-
wa o „Ramon’s Spell".

Gra jest przygodówk, w zwizku
z czym warto wiedzie co nieco

o tym: co? kto? gdzie? jak? po co?
- czyli opowie wprowadzajca.

Mieszkacy Nowego Miasta prowa-

dzili dotd ywot spokojny i niener-

wowy, niewiadomi aski jakiej dos-

tpowali otaczani magiczn opiek
i pomoc od legendarnych skrzatów

zamieszkujcych pobliski las. Jed-

nak reyser wiata, jakim jest ycie
wprowadzi pewne zamieszanie i tak

do miasta przyby zy czarnoksinik

Ramon. Schwyta skrzaty, zamieni

je w kamienne posgi i ustawi

w zamku. Opanowa miasto i teraz

spokojnie opala swe przear-

te zem ciao, na wiey zam-

kowej (czasami skoczy po
gofra z pudrem do budki). Zy-

cie wiedziao, e to co si po-

robio, nie jest wcale wesoe,
wic wyszperao ksik tele-

I foniczn i czym prdzej zat-

I rudnio wielce zakonspirowa-

nego agenta do zada niewy-

konalnych. Wcale... nie, nie

mnie! CIEBIE!!!

Zadanie proste, rozejrze

si po miecie i okolicy,

uwolni skrzaty, odnale
Ramona (zabi, zabi, krwi,

krwiii!!!) i przywróci dawny porz-
dek - ech te kobiety, gdyby tak y-
cie sobie nie zayczyo Ramona
w miecie, to byby spokój, a tak to

mcz si agencie.

Gra zrobiona jest technik zdj
z kolejnych lokacji, które przedsta-

wianes w oknie akcji. Tutaj odby-

waj si wszelkiego rodzaju roz-

mowy, przeszukiwania terenu, tzw.

interakcja z otoczeniem. Cao
jest mocno statyczna, jednak wy-

konana w wysokiej rozdzielczoci,

wic wyglda porzdnie.

Nie to jednak jest istotne. Rze-

cz, za któr pozwol sobie bez-

czelnie poleci Wam t gr, jest

icie czeski klimat. Czeski nie ze

wzgldu na to, e myl si liczby

13 z 31, czy wszdzie wokó ta-
cz gromady wesoych wojaków
Szwejków popijajcych piwo.

Czeski przede wszystkim poprzez

humor, zabaw i zdrowe (czyt.

nienapuszone) podejcie do gry.

Miny agenta, w którego si wcie-

lamy rozmieszaj, spotkani li

W umysach modych ludzi - ta-

kich cakiem maych - rodz si ró-

nego rodzaju plany, o tym kim chcie-

liby by w przyszoci. Jeden moe
marzy, e zostanie Conanem, jesz-

cze inny lotnikiem, straakiem, so-

kowirówk, tylnym zderzakiem, czy

tak absurdaln rzecz jak czterog-

wiazdkowa lodziarnia na rogu Mar-

szakowskiej i witokrzyskiej. Jed-

nak wród tych szarych wyjadaczy

modzieczych marze znajdziemy

i takich, którzy wierzc w swój cu-

downy umys pokusz si o dorów-

nanie, a czasami nawet przecigni-

cie. tak sawnego umysu jakim by
Sherlock Holmes. Zosta detekty-

wem, lawirujcym pomidzy ukry-

wan prawd i roznegliowanym

kamstwem nie jest atwo, jednak

wiaty przedstawione w grach kom-

puterowych nam na to pozwalaj.

Jeeli naleysz do ludzi pragncych
zabawi si w detektywa i chcesz

rozwiza jedn z najwikszych za-

gadek kiyiiiinanych wiata, to wy-

dano gr oia Ciebie, któr jest

JAot\ l Ht HIPPER"!

Huk i08b. Londyn, w jed-

nej uzieinic zamordo-

wano pewn pani le-

y
witujcych obycza-

> jów i nie byoby w tym

nic dziwnego - zdarza-

j si takie rzeczy -

gdyby nie strasz-

JACK THE RIPPER
liwy sposób w jaki si z ni obszed
morderca. Póniej dochodzi do ko-

lejnych zabójstw, jednak nie uprze-

dzajmy faktów. Faktem (nie uprze-

dzonym) jest, e w rzeczywistoci

miay miejsce zdarzenia, w których

przebiegu przyjdzie Ci uczestni-

czy. Niestety, jak to w yciu bywa,

mordercy nie schwytano, a ze

wzgldu na jego koszmarne zbrod-

nie nazwano go Jack the Ripper,

czy bardziej z polska Kuba Rozpru-

wacz. Mamy dzie, w którym dosz-

o do pierwszego morderstwa, cae

miasto obiega wiadomo, wydaw-

cy gazet podnieli nakady, a Ty, de-

tektyw-amator ruszye na miejsce

zdarzenia, aby rozpocz mozoln
drog do odkrycia prawdy.

Tyle opowieci o fabule. Jak to

si jednak ma do tego. co na ekra-

nie? Ju po paru minutach gry, mo-

je oczy zaczy si dziwnie krci,

a wosy stany dba, to z radoci

jaka mnie ogarna. Nie sdziem,
e pod koniec roku 1995 bdzie
mona zagra w gr, nalec do

dawno wymarego gatunku tzw.

tekstowych czy tekstówek. Jednak

do tego doszo i bardzo dobrze, bo

oto pojawia si na nowo stara for-

ma. Gry tego typu stay si poczt-

kiem dla przygodówek, jednak ze

wzgldu na mocno werbaln stron

zabawy, wymuszay na graczu

dwóch istotnych rzeczy: wyobrani
i znajomoci jzyka. Grafika nie by-

a zachwycajca, cakowicie poz-

bawiona animacji, bya tylko tem,

niczym ilustracje w ksice. Na
wiat przedstawiony i napotkanych

ludzi wpywalimy wydajc konkret-

ne komendy, obierajc w ten spo-

sób jeden z wariantów, zapisanego

scenariusza - to byo pikne. Dzi-

siaj moemy do tego wróci wa-
nie w Jack the Ripper".

Od tamtej pory zrobiono wielki

krok: wysoka rodzielczo, rzeczy-

wiste plenery, wygodna obsuga,

nastrojowa muzyka. W grze ograni-

czono jednak jeden zasadniczy ele-

ment, chodzi o moliwo rozmowy

z innymi. W zasadzie nasze komu-

nikowanie sprowadza si tylko do

odbioru, zbierania informacji bez

moliwoci wypowiadania si sa-

pomocnicy Ramona s cyniczni,

duchy gupkowate. Zagadki mimo
tego, e dosy oczywiste, jednak

na tyle pynnie wstawione, e gra

si w zasadzie bez tzw. „zabloko-

wania”. Taka atwa i przyjemna

rozrywka, której akcja dzieje si
w sonecznym czeskim miecie,

a z oddali do nozdrzy dochodzi

zapach mroonego piwa - istna

sielanka.

Kademu, kto lubi humor kome-
dii czeskich, atwe przygodówki

polecam j, jako gwarantowany

dzie dobrej zabawy.

EMILUS

PS. Oczywicie gra posiada

pewne wady (niedokadne tuma-
czenie, niejednoznaczne porusza-

nie si midzy lokacjami za pomo-
c strzaek i co maego jeszcze),

ale jeeli si przez nie przegryzie-

cie, bdzie mona pozna t jej

leps stron.

memu. Zabawa jednak nie zostaa

umniejszona, a jedynie przesunita

w inne miejsce. Podczas zbierania

informacji bdziemy musieli wynaj-

dywa te fakty, które pomog roz-

wiza nasz zagadk. Z caosz-

paltowej informacji o morderstwie,

zamieszczonej w gazecie, do nas

nalee bdzie wyszukanie jedne-

go zdania, które naprowadzi nas na

waciwy trop. Majc ju takie zda-

nia-fakty, naley im si przyjrze,

celnie zoy w cao i wypisa
wniosek - mówic slangiem detek-

tywistycznym: uoy kawaek uka-

danki. Spostrzegawczo i waci-
we czenie faktów, z których wyci-

gamy trafne wnioski, to podstawa

do naszej sawy, czego yczy
Sherlock EMILUS Poirot



To tylko rok? Wy-
daje mi si, e stu-

lecia temu opuci-
em moj agencj
reklamow, aby
szuka spokoju, d
w domu moich ma-
rze w Woodland ^731]
Hills. Nie wiedzia-

em, e w mym
mózgu wykluj si T
potwornoci... r- 9

Chciabym o wszys- * ^
tkim zapomnie, ale

kto raz ujrza, nie

wymae z pamici
wiata Mroku i Sta- "f

roytnych....

Mylaem, e
zniszczyem ich,

ale wspomnienia
uczyniy me ycie koszmarem.
Wróciem do domu, a matka
dbaa o mnie, cho nie rozumia-
a przyczyny mojego stanu. Po-
mogo... zaczem myle o y-
ciu, spotyka si z przyjaciómi.

Wtedy pojawia si Rita Scan-
lon, moja modziecza mio.
Zaczlimy spdza czas ze so-

b, poszlimy nawet razem na
ten szkolny zjazd... Nic nie pa-

mitam, chyba si upiem...

Jestem pewien, e jej nie za-

biem...

w

To wiat Mroku, ja to wiem,
znaleli mnie znowu. Szeryf
uwaa, e jestem morderc.
Bóle gowy wracaj. Staro-

ytni...

Oryginalny „Darkseed” od-
niós 1993 roku spory sukces.

Niesamowita twórczo H. R. Gi-

gera, (którego niepokojce
umys dziea oglda mona
choby w filmach „Obcy”, „Pol-

tergeist II” i „Gatunek”) wraz
z wysok na owe czasy rozdziel-

czoci 640x350 przyniosa tej

grze zasuon saw. Jak to

zwykle bywa, zaczto myle

o seque-

Abypz literacka

dorównywaa gra-

ficznej, (Gigerow bar-

dzo podoba si „Darkseed”;
nie odmówi wspópracy i tym ra-

zem domagajc si wrcz, by
w grze umieci rysunki trawi-
cych go ostatnio koszmarów) do
pracy nad scenariuszem zaanga-
owano fachowców - Raymonda
Bensona (m.in. „Ultima VII - The
Black Gate”, „Return of the
Phantom”) oraz autora science
fiction Johna Shirley (scenariusz

do „The Crow”).

Podczas prac nad tami Giger
suy cennymi uwagami - jego
pomysem byo na przykad
umieszczenie w wiecie Mroków
wziutkich metalowych chodni-

zawieszonych nad przepa-
ciami bez dna. wiat normalny
stworzy mniej znany artysta,

Jeff Hilbers, lecz jego dzieo pre-

zentuje si równie znakomicie.
Atmosfer niesamowitoci do-
penia doskonale dostosowana
do klimatu muzyka - 20 utwo-
rów zapisanych w formacie MID
autorstwa Marka Morgana, który

napisa wczeniej ciek dwi-
kow do telewizyjnego wydania
powieci Stephena Kinga.

Wysoki poziom gry moe ob-
niy nieco uporczywa myl, e
gdzie kiedy widywao si cie-

kawsze i lepsze zagadki, bo mi-

mo, e dzieko Cyberdreams nie

jest przygodówk na jeden wie-

czór, zadowolenie z rozwikywa-
nia zawartych w nim problemów
wydaje si (mi) podejrzanie ma-
e (ach „Discworldzie” drugi...).

„Darkseed 2” nie zawiedzie
tych, którzy na niego czekali.

Dixie

O „Shannarze” dowiedziaem si
we wrzeniu zeszego roku i jej uka-

zania oczekiwaem jak wizyty stare-

go znajomego, bo gry firmy Legend,

cho nie spektakularne, zyskay we
nie umiarkowanego zwolennika.

„Superhero League of Hoboken”
bya na tyle zabawna, a „Death Ga-
te" na tyle intrygujca, e poczuem
si zobowizany odpowiednio przy-

gotowa si do kolejnej propozycji

Legend Entertainment, która po raz

kolejny wykupia licencj u znanego
pisarza fantasy. Tym razem upem
Legend pad Terry Brooks, autor

do pokanej liczby pozycji, wród
nich za wietnie sprzedajcego si

bohatera. Jedynym i sprawdzonym
sposobem udaremnienia jego pla-

nów jest mityczny Miecz Shannary.

Brona jednak zadba o to, by ostrze

zamao si. Ponowne przekucie

miecza nie jest proste i wymaga
uycia magicznych mocy caej krai-

ny. Zadaniem naszym bdzie odna-

lezienie odpowiednich artefaktów

i przekonanie przedstawicieli czte-

rech ras do wspópracy.

Aby gr przybliy do klimatu

powieci, dystans midzy konkret-

nymi lokacjami przemierza si po
terenie bdcym wiern map kra-

in opisanych w ksikach, za roz-

wizywanie zagadek przerywaj

Shannara
siedmioksjgu Shannary; postano-

wiem poczyta co nieco i ksiki
mog spokojnie zarekomendowa
jak solidn, tradycyjn krasnoludo-

elfowo-trollowsk literatur.

Pierwsze dwie ksigi dzieli

czterdzieci lat: bohater czci
drugiej „The Elfstones of Shanna-
ra” jest wnukiem bohatera czci
pierwszej „The Sword of Shanna-
ra". Luk pokoleniow wypenia
zgrabnie gra.

Brona, zy czarnoksinik, pow-
staje z martwych i zamierza zemci
si na tych wszystkich, którzy go
poprzednio unieszkodliwili, midzy
innymi na tatusiu naszego gównego

potyczki z potworami (nie ma tu

jednak jak w „Hobokenie", ele-

mentów role-playing i walk nale-

y traktowa jako zwyke urozmai-

cenie wydarze).
Narzucajce si porównanie ja-

koci scenariusza „Shannary”
z poprzednikiem z „Death Gate”

wypada na korzy tego drugiego.

„Shannara” nie jest ciekawa, ani

nie dysponuje elementem zasko-

czenia. Do prosty scenariusz

miaby mimo to szanse wytrzyma
konkurencj z „Death Gate”, gdy
miejscami jest do dramatyczny

(choby mier dwóch gównych
bohaterów), pomys jest zrujnowa-

ny jednak przez sabsze fragmenty
- na przykad zrobienie z gnomów
chciwych idiotów o piskliwych go-
sach. Gra jest nastrojowo niespój-

na i wystpuj miejscowe odwroty
od realnoci do komiksowoci. Nie

mam nic przeciwko trollowi Telse-

kowi, który wypowiada si mono-
sylabami, ale nie podoba mi si ro-

bienie z niego honorowego mapo-
luda. Scena, w której ten naraajc
si na niemal pewn mier z rk
sug Brony, aby da czas towarzy-

szom na wypenienie zadania, wy-
powiada kwesti: „Telsek zosta” -

zamiast „zostaj” budzi mao
wzniose skojarzenia. Przydaaby
si „Shannarze” pewna niewielka

brutalizacja partiami cakiem
przyzwoitych dialogów, a gra nie-

wtpliwie zyskaaby na klimacie,

stajc si nieco bardziej dorosa.

Poziom trudnoci trzyma legen-

dowsk redni: dwa, trzy trudniej-

sze, momenty, reszta za zagadek
to kwestia czasu.

Typowa dla Legend prawie sta-

tyczna grafika, (mimo e to gów-
nie ona, ze wzgldu wanie na
brak ruchu, jest przyczyn maej
atrakcyjnoci produktów LEC),
zasuguje na wyrónienie. Wik-
szo rysunków jest bardzo adna

i dobrze oddaje klimat powieci
fantasy, gdzie elfowie s pikni
i dostojni, a trolle legitymuj si
potnymi miniami. Filmiki, wy-
daje si, od czasu „Death Gate"

troch si poprawiy i cho nie jest

to adna rewelacja, prezentuj si
one do przyzwoicie. Warto rów-

nie zaznaczy, e autorem okad-
ki jest geniusz Boris Vallejo.

DMm
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AL UNSER JR ARCADE RACING

T
o stanowczo jaka mania.

Wycigi samochodowe
(mówi rzecz jasna

o grach) mno si niemal-

e jak króliki w symulacjach

ukadów zamknitych (co, nie wie-

cie o co chodzi? nie szkodzi). Naj-

pierw by sza wycigów „przysz-

ociowych”, w których cigalimy
si futurystycznymi pojazdami uz-

brojonymi po zby („Slipstream",

„Hi Octane”), teraz za nadchodzi

czas wycigów nieco bardziej

wspóczesnych - rajdy, rzec mo-
na cross-country („Need for Spe-

ed”), wycigi w miastach („Fatal

Racing i „Screamer”), wreszcie

za Formua I i Indianapolis 500.

Do tej ostatniej kategorii naley
„Al Unser Jr. Arcade Racing"

(w dalszej czci tego opisu poz-

wol sobie korzysta ze skrótu

AUJAR). Nazwisko zawodnika fir-

mujcego t gierk wskazuje, e
jedzi si tu na torach Indy Car,

i tak te jest w istocie - ale nie

spodziewajcie si zbytniego realiz-

mu. AUJAR pozwala sobie szybko

pojedzi - ale nic poza tym.

Skoro ju zaczem od narze-

ka, to bd kontynuowa w tym

tonie. A zatem - niby mamy do wy-

boru kilkanacie samochodów, ale

tak naprawd to niczym si one

nie róni - poza kolorem karose-

rii i emblematem sponsora. Nie

mamy, normalnej w co bardziej za-

awansowanych symulatorach

wycigowych bolidów, moliwoci
dobrania opon, ustawienia spoile-

rów i tak dalej. Jedyne co musimy
tak na prawd zrobi przed wyci-

giem to wybra tor - chyba e gra-

my w trybie championship i tor wy-

biera za nas komputer.

Tyle narzeka. Teraz za bdzie
optymistycznie i mio, bowiem napi-

sz co mi si tu podobao. Przede

Uft

wszystkim grywal-

no. AUJAR jest

bardzo szybki (po-

mimo, e dziaa

w Windows 95),

za mae skompli-

kowanie sterowa-

nia pojazdem
sprawia, i jazda

daje wiele rado-
ci. Oczywicie
mona sobie za-

cz utrudnia -

przede wszystkim

poprzez wybranie

nieautomatycznej

skrzyni biegów

(s w trzech ro-

dzajach, rónicych si doborem
kolejnych przeoe).
Jedzimy szybko i to rzeczywi-

cie si czuje. Co wicej, aby efek-

tywnie pokonywa zakrty, naley
opanowa technik kontrolowa-

nych polizgów, dziki czemu jest

jeszcze lepiej (wiecie - ten pisk

opon i zapach spalonej gumy). Co
prawda w rzeczywistych wyci-
gach Indy Car raczej nie stosuje

si takich sztuczek, ale precz z re-

alizmem, liczy si dobra zabawa.

Przeszkadzaj nam w niej oczy-

wicie inni uczestnicy wycigu
(chyba, e jedziemy na czas

chcc pobi rekord toru). Kompu-
terowe pojazdy nie s zbyt inteli-

gentne i atwo daj si wyprzedzi,

cho trzeba przyzna, e czasami

potrafi perfidnie zajecha drog,
czy nawet zepchn na pobocze.

W przeciwiestwie do innych

gier „wycigowych” nie mamy
szansy nabawi si wrzodów (od

stresów) - ruszamy bowiem ze

startu lotnego. Nasz samochód
nie moe take zosta zniszczony

- najbardziej nawet druzgocce,

zdawaoby si, uderzenie w band

E r sal

m@ isL
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(bd w inny samochód) koczy
si co najwyej utrat prdkoci.
Nie mona nawet wylecie z mos-
tu do rzeki (a szkoda), ani te wbi
si w cian tunelu.

Nasze osignicia na torze s
rzecz jasna odpowiednio nagra-

dzane - stosownej wielkoci pu-

charem i tumem panienek szale-

jcych na nasz widok. Jeli za si
nam nie powiedzie, có, moemy
sobie wtedy jedynie popatrze na

zwycizców.
Due znaczenie dla caej at-

mosfery gry ma muzyka. Tutaj od-

twarzana jest prosto z CD-ROM-
u i s todo ywe, pseudo-rocko-

we kawaeczki, odpowiednio dob-

rane w zalenoci od toru.

Grafika jest zadziwiajco szybka -

nie ma jednak cudów, dua szybko
odwieania ekranu wynika z niewiel-

kiego skomplikowania „przedstawiane-

go" wiata (na przykadwikszo te to

bitmapy, rysowane chyba akwareka-

mi). Nieszczni posiadajcy wolne

komputery mog go zreszt jeszcze

bardziej zuboy, pozbawiajc si co

mniejszych obiektów trójwymiarowych.

Jak zatem wida AUJAR nie

jest gr wybitn. To taki niskobu-

detowy produkcik, jakich wiele na

rynku. W tym jednak przypadku

udao si jednak zapewni mu bar-

dzo du grywalno - i wanie
dlatego warto mu si bliej przyj-

rze. Có moe by bowiem bar-

dziej odprajcego od jazdy

w pdzcym z prdkoci setek

mil na godzin niezniszczalnym

bolidzie. Czego wszystkim ycz...

Gawron

GO!



Nareszcie! Tak zareagowaem
kiedy dowiedziaem si, e Papy-

rus w kocu wypuci drug cz
swojego sztandarowego produktu

- „Indycar Racing". Skoczyy si
nocne koszmary, poobgryzane ze

zniecierpliwienia paznokcie, nie-

odrobione zadania domowe...

W okresie witecznym bylimy
wiadkami prawdziwego zatrz-

sienia samochodówek. Wyszo co

najmniej pi rewelacyjnych tytu-

ów, z których wikszo udao mi

si dla Was opisa. Czego by jed-

nak o nich nie powiedzie, adna
z nich nie zasuguje na miano sy-

mulatora. Wszystkie byy grami

„wycigowymi”, zorientowanymi

zrcznociowe. A tu nagle, jak

grom z jasnego nieba...

JEST REALNIE
Niestety w chwili pisania tego

tekstu w Polsce nie ma jeszcze je-

dynej gry. która mógby konkuro-

wa z INDY. Mówi o majcej uj-

rze wiato dzienne lada moment
drugiej czci „Formula One
Grand Prix

T
*:rmy Microprose, kul-

towej gry, na której temat niejedn
ju ksik napisano. Szkoda, bo

stanyby do walki produkty rów-

norzdne, a tak

Moim prywatnym zdaniem, nad

perfekcj programistów z Papyru-

sa mona si tylko zachwyca lub

modli do nich jako bogów. Do
dnia wczorajszego zagrywaem
si na mier w „F1GP” i sdzi-
em, e to wanie jest to. Nic bar-

dziej bdnego. Rónica midzy
wspomnianymi grami to absolutna

przepa, zupenie inny kosmos.

„F1GP” wydaje si by mieszn
wprawk dla przedszkolaków.

POZA TOREM
INDY daje due moliwoci usta-

wienia parametrów samochodu.
Radz Wam z tego skwapliwie ko-

rzysta. Kluczem do zwycistw jest

odpowiednie dobieranie opon. Ja-

dc w wycigu ulicznym naley
wszystkie koa napompowa jedna-

kowo. Jeeli ustawicie dugo
wycigu na mniej wicej 15 okr-
e, to opony powinny wytrzyma
cinienie ok 38-39 atmosfer (po

rozgrzaniu!) bez powanego zuy-
cia. Sabo napompowane koa daj
lepsz przyczepno, ale mniejsz
prdko i przypieszenia. Zbyt

sabo napompowane zdzieraj si
bardzo atwo i trac przyczepno,
w ekstremalnych przypadkach wy-

buchaj. Na tory uliczne wybieraj-

cie wycznie gumy typu SOFT.

Inaczej sprawa ma si z owalem.

Na takim torze naley nauczy si
jedzi, jest to co zupenie nie-

powtarzalnego. Cay sekret polega

na jak najbliszym trzymaniu si
zewntrznej bandy i wchodzeniu

w zakrt z odpowiedni prdko-
ci, w odpowiednim momencie.

Wydaje si to by atwe, ale zapew-

niam Was - nie jest. Prawa przed-

nia opona powinna by HARD
i mocno napompowana (ok 43 at-

mosfery HOT) tak, aby wytrzymaa
wielkie obcienie podczas wyci-

gu. Reszta opon moe by SOFT,

ew. prawy ty MEDIUM (40 atmos-

fer). Jeeli powanie podchodzicie

do cigania si, zanim wemiecie
udzia w wycigu poeksperymentuj-

cie troch z doborem opon - przy

pomocy klawisza F4 cay czas mo-
nitorujcie ich temperatur (nigdy

wicej ni 250 stopni). Musicie te
pamita o wanej sprawie - im

duszy wycig wybierzecie, tym
wytrzymalsze (mocniej napompo-
wane lub twardsze) musz by gu-

my. Na Oualifying zawsze wybieraj-

cie sflaczae SOFT i nie wicej ni
5 galonów paliwa na owalu lub 15

na torze ulicznym.

Poza oponami mona te regu-

lowa „dugo” poszczególnych

biegów, pochylenie spoilerów, wy-

soko nadwozia, sprysto za-

wieszenia, skrtno kó - zupeny
obd. adne z wymienionych op-

cji nie daj jednak tyle, co odpo-

wiedni dobór ogumienia.

Kwestia paliwa - ta uwaga
przeznaczona jest ju dla bardzo

powanie podchodzcych do
sprawy Czytelników. Otó naley
przed wycigiem odby jazd
próbn i sprawdzi, ile spala nasz

bolid przy danym ustawieniu opcji

mechaniki. Potem biorc pod uwa-

g liczb okre trzeba skalkulo-

wa ile zabieramy na starcie pali-

wa i ile razy zamierzamy tanko-

wa. To bardzo wana sprawa, bo

kade tankowanie zabiera okoo
30 sekund czasu (limit prdkoci
przy wjedzie do boksu!). Zdarzya
mi si tragiczna sytuacja, kiedy

skoczyo mi si paliwo na prze-

dostatnim okreniu (za mocno
cisnem gaz) - z 27 sekund prze-

wagi, po tankowaniu zrobio si
0,7 sekundy. Cud, e wygraem.

NA TORZE
Wyglda to nie gorzej ni poza

nim. Bolid zachowuje si tak jak

mona tego oczekiwa - kiedy

zbyt sabo napompujemy koa po
kilkunastu okreniach zedr si
zupenie i na kadym zakrcie b-
dziemy wita si z band (szcze-

gólnie dotyczy to owalu). Gwa-
towne dodawanie gazu przy wyj-

ciu z zakrtu zaznajamia kierow-

c z efektem nadsterownoci -

murowany obrót. Warto, napraw-

d warto ustawi w opcjach SPIN
RECON/ERY. Nie próbujcie te
zbyt gwatownie hamowa jadc
powyej 140 mph. Znowu karuze-

la jak w banku.

To, co podoba mi si w grze

najbardziej i za co dodaj jej je-

den punkt w kategorii grywalno-
ci, to inteligencja przeciwników.

Nie s oni kompletnymi idiotami

jak ci z „F1GP”: kiedy zajedzie ,

si im drog, nie próbuj przebi
gracza na wylot. wietnie zrobio-

nych niuansów jest w tej grze

wicej, ale niestety Haszak ju I

czeka z toporem nad moj bied-

n gow gotów dokona egze-

kucji gdybym przekroczy ma-
giczne sto wierszy...

INDY chodzi dobrze w VGA na

DX2-66. Do gry w SVGA potrzeba

Pentium-100 i bardzo szybkiej kar-

ty graficznej (wane!). wietnie

dziaa z GUS-em. Ocena grafiki

dotyczy opcji SVGA.

ROOSHKEEN

P.S. Spróbujcie pobi mój rekord

na torze Milwaukee: 167.880 mph!



ne do tej pory ujrzay czci

T
rylogi “Star Wars,,

wszyscy gracze zna-

j na pami.
Stworzony JL

m

przez Lucrf*

sa wiat sta si?>

wrcz czci
kultury
maso-*
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XX wieku,

przynoszc do
dzi olbrzymie zyski. Caa seria

rozpisan jest na dziewi epi-

zodów, z których wiato dzien-

czwarta, pita i szósta, jako trzy

doskonale Wam znane filmy. Fa-

natycy gatunku mog ju zacz
zaciera rce, gdy wanie w tej

chwili urzeczywistnia si ich ma-
rzenie - “dokrcane,, s pier-

wsze trzy czci, a wic bdzie
kolejna trylogia! Ja osobicie
nie mog si ju doczeka, aby
zobaczy jak wyglda mody
Anakin Skywalker...

W oczekiwaniu na powysze,
mona uda si w kierunku
“przeduaczy,,, do jakich nale-

gry komputerowe z serii

“Star Wars,,. “Rebel Assault,,

jest najadniejsz z nich, ale

przy tym najmniej interaktywn.

WYMAGANIA
“Rebel Assa-

P^T to gra bardzo
nowoczesna. Nawet

sekwencje wideo odtwarzane
s w rozdzielczoci 640x400, co

' pociga za sob due obcie-
nie procesora. Napis na pude-
ku sugeruje, jakoby do zabawy
wysfarza 486-50, ale nie jest

to prawd. Na czymkolwiek
wolniejszym od * 486-100 sek-

wencje filmowe, które s bar-

dzo wane i stanowi poow
przyjemnoci doznawanej przy

obcowaniu z RA, odgrywane s
z prdkoci kilku klatek na se-

kund. Nie jest przy tym wana
szybko napdu CD, gdy gra

zostaa zoptymalizowana dla

czytników o podwójnej prd-
koci. Jeeli jednak dysponuje
si odpowiednim sprztem, to

mona powiedzie, e

JEST PIKNIE
Dokadnie tak. Wspomniana

wysoka rozdzielczo robi swo-
je. Filmy wykonano technik
blue-box, graj ywi aktorzy,

z których udao mi si rozpoz-

na tylko partnerk bohatera,

widziaem j w “Gliniarzu

w przedszkolu,, z Arnoldem.
Podobnie jak w pierwszej

czci tak i teraz praktycznie

nie ma adnej swobody ruchu.

Statek leci tam, gdzie progra-

mici kazali mu lecie i nic nie

jest w stanie tego zmieni. Mo-
liwoci gracza ograniczono do
poruszania widocznym na mo-
nitorze kursorem i rytmicznego
naciskania FIRE.

W sumie w porównaniu z pop-
rzedniczk zmienio si niewiele
- nadal esencja gry to sekwen-
cje zrcznociowe przeplatane

filmami. Prawd mówic, og-

lda si j* z zapartym
tchem, tak wietnie

zostay wykona-
ne. Nie skami
twierdzc, e
sceny z “Re-
bel Assault

2„ wygldaj lepiej ni zdjcfa
trickowe z “Gwiezdnych Wo-
jen,,. W 1977 roku nikomu si
jeszcze nie nio o Siliconach,

renderingach itd. To naprawd
warto zobaczy.

FABUA
Jest zatrwaajco banalna.

Znów wakowany jest niemier-
tefny temat “nowej broni Impe-
rium,,, któr teraz stanowi nie-

widzialny myliwiec PHANTOM
TIE. Maszyna ta jest niewykry-
walna przez radary, dopóki nie

zacznie strzela. Tradycyjnie
ju rebelianci dowiaduj si
o tym wynalazku i poprzez seri
karkoomnych misji bd dy
do unicestwienia fabryki no-
wych myliwców.
Poziomów jest szesnacie.

Przyznam bez bicia, e s do
urozmaicone i nie mona si
podczas gry nudzi. Nieco frus-

trujce moe by powtarzanie
w nieskoczono prób przej-

cia czterech najtrudniejszych

poziomów (kopalnia, skutery, ka-

nion i ucieczka z Executora) na
najwyszym poziomie trudnoci.
Ostrzegam Was - inaczej ni na
EXPERT zabawa nie ma sensu.

Bojc si czyhajcych trudnoci
na prób uruchomiem RA w try-

bie BEGINNER {...skoczyem
gr po okoo godzinie, reszt
czasu zajo obejrzenie kilku-

dziesiciu minut filmów.

Nie dajcie si nabra na wid-

niejcy na pudeku napis “Do-
wodzisz legen-

,

darnym Sokoem
! ^ ^

Millenium,,. “Do-
wodzenie,, pole-

ga na locie

w usianym rura-

mi tunelu kopal-

ni, przy czym r-i

gracz nie siedzi z
bynajmniej Jjl
w kokpicie, ale

widzi od tyu wy-
konany ze spri- fMR|
te ów (!!!) model
statku. Zgroza. v| | i

Na uwag zas-

uguje digitalizo-

wana muzyka.
W tle sycha
dokadny soun-
dtrack z filmu,

ywcem zerni-
ty z pyty kom-

4.J.
•o i •©Ml I (Cl

paktowej. Naprawd mio si te-

go sucha.

SOWO NA NIEDZIEL
Nie zrozumcie mnie le -

“Rebel Assault 2„ nie jest gr
z. Mio mi si w ni grao, nie

mog zaprzeczy. Jednak gdy-
bym mia zapaci ponad milion

zotych za kilka godzin przyjem-
noci, to...znam wiksze ucie-

chy za podobn cen (hehe).

ROOSHKEEN



DP rzeoowiednie niejakiego

•li Nostradamusas niczym
w porównaniu ze scena-

riuszami przyszoci kre-

owanej w grach komputerowych.
Wsze kiego rodzaju kataklizmy, na-

iazdy siedmiorkich jaszczurów
Marsa, wybuch wojny atomowej,
rzeLcie wadzy przez korporacje

i wiele innych to wyobraenia
o nadchodzcych czasach. Miejmy
nadziej, e to tylko wybujaa wy-
obrania podsuwa nam takie po-

mysy, a nie otaczajca rzeczywis-

to. Tak, czy inaczej jest tego

mnóstwo i byoby rzecz dziwn,
gdyby w kolejnej grze, osadzonej
w realiach ewentualnej przyszoci,
nie byo takich elementów.

W roku 2278 na Ziemi najeda
obca rasa Armidów, pragnca pod-

bi kolejn cywilizacj. Opanowuj
ludzi ich wasn broni, wykorzystu-

jc nasz odwieczn ch wadzy.
Niejaki Gordon Oark, dyrektor Dark

Corporation najwikszego na wie-
producenta broni, sprzymierza

Armidami, w zamian za nieog-

raniczon wadz na Ziemi. W ten

sposób w krótkim c zasle ludzie sta-

j si koloni armidzk, a Gordon
prezydentem niebieskiej planety.

Jednak wród „szarych" ludzi,

zawsze pojawi si grupa zapale-
ców, którzy systemowi mówi NIE!

Nazywa si ich czsto rebelianta-

mi. Wanie oni w ostatnim ataku

rozpaczy opanowali olbrzymi kr-
ownik-baz Raven. I tutaj pojawia

si nasz bohater Danny Keller, mo-
dy pilot, indywidualista, z talentem

~oicwym. Walczy on, aby pomci
mier swojego ojca, wysokiego
oficera armii ziemskiej, który zgin
podczas walk z Armidami.

Gra jeet zestawem dynamicznych
przey naszego bohatera, podczas

jego zada wytyczonych przez do-

wódców rebeliantów. Poczynajc od

misji sabotaowych, poprzez loty

eskortujce, a koczc na samobój-

czych rajdach na wrogie cele. Misje

toczy sibd na powierzchni Zie-

mi, Ksiyca i Marsa oraz
w przestrzeni kosmicznej w ich

pobliu. Wszystko koczce
si penym sukcesem wypar-

cia Armidów najpierw z Ziemi,

a póniej z Ukadu Soneczne-
go. W skrócie: wcielamy si

. posta ratujc nasz wiat,

w takiego ostatniego wybawc
udzkoci - standard gatunku

strzelanek dziejcych si
w przyszoci na Ziemi.

Pomf 7'lzy poszczególnymi misja-

^ odgrywane s sekwencje filmo-

.,e informujce nas o tym: jak rea-

guje na nasze pozytywnie wykona-
na zadania przywódca Armidów, co
tam u Gordona Darka i oczywicie
~-g?wki z -szampaskiej" atmosfe-

ry na Ravenie. Cao tworzy

w pewnym sensie interaktywne fil-

mowe opowiadanie, przerywane
technicznymi dziaami, jak OPCJE
I TRENING. Zostay one jednak tak

sprytnie wplecione w gr - w formie

oddzielnych pomieszcze - e nie

wytrcaj nas z ogólnej atmosfery

zaartej walki o losy Ziemi.

Misje, mimo rónic szczegóo-
wych kadej z nich, mona po-

dzieli zasadniczo na trzy rodzaje.

Kady z nich róni si przedsta-

wieniem graficznym, nieznacznie

zestawem klawiszy oraz sposo-

bem wykonywania misji. Nazwano
je: Misje w kosmosie, Misje na l-
dzie i Misje strzeleckie.

Pierwszy rodzaj to - przypomina-

jce walki z „X-Winga" zarówno pod
wzgldem graficznym jak i dyna-

micznym - szalone wymiany strza-

ów z nadcigajcymi zewszd wro-

gimi pojazdami. Najczciej pod-

czas wykonywania misji z tej grupy

bdziemy musieli chroni wikszy
statek z wanym adunkiem, osob,
itp. Szybko obracajce si przes-

trzenie, sylwetki statków i rozbys-

kujcy óto-czerwonymi wybucha-
mi zestrzeleni wrogowie, powoduj,
e zapominamy o otaczajcej nas

rzeczywistoci, przenoszc si tam,

w przestrze kosmiczn.
Misje na ldzies w sumie, wa-

ciw atrakcj gry. To tutaj czeka na

muchy, nadlatujce myliwce. Cza-
sami zdarzy si, e bdziemy mu-
sieli zrobi rekonesans nad uzbrojo-

nymi po zby bazami wroga, czy
unicestwi dany obiekt, baz, sta-

tek, itp. Tutaj bdzie mona poczu
waciw walk, to za co autorom
.The Raven Project" nale si
pochway. Graficznie obraz w tej

czci jest poczeniem techniki vo-

xe-space (Naczelny wymyli daw-
no ju co takiego, nawet uy
w swoim pseudodemku „TS_Fly")

z animacjami poszczególnych stat-

ków, obiektów.

Trzecim rodzajem s tzw. Misje

Strzeleckie, rónice si nieco od
dwóch pozostaych Zadania po-

dobnie jak poprzednio: naloty, na-

mierzanie celów, ponowny nalot

w celu odpalenia rakiet, itp.

Wszystkie, oczywicie, przy akom-
paniamencie nadlatujcych na-

molnych przeciwników. O ile jed-

nak wczeniej grafika bya na dob-

rym poziomie, z szerok gam
moliwoci wyboru drogi, sposobu
wykonania misji, czy kolejnoci

zestrzeliwanych wrogów, tak w tej

grupie wyglda to inaczej.

Obraz zdecydowanie jest lepiej

dopracowany, s to „policzone"

wczeniej na komputerze sekwencje

animacji, odgrywane w trakcie . na-

szego lotu. Trasa przelotu jest nieja-

ko zapamitana wczeniej, do nas

bdzie nalea niewielki wybór, czy

w kolejnym punkcie nawigacyjnym
wybierzemy skrt w lewo, czy w pra-

PC DX/33, 8 MB RAM
CD-ROM, SVGA, MYSZ

I’

wo. Oczywicie obas kolejnymi od-

cinkami zapamitanej drogi, które

prowadz do nastpnych punktów-

rozgazie. Lecc po takich ustalo-

nych wczeniej trasach, nasze wa-
ciwe zadanie polega bdzie na

operowaniu kursorem dziaka poka-
dowego, które wystrzeliwuje morder-

cz seri pocisków zgodnie z wcis-

kanym przez nas klawiszem FIRE.

Wszystkie trzy rodzaje misji na-

daj grze, jako caoci, charakter

dobrej strzelanki, godnej polece-

nia ze wzgldu na rónorodno
przeywanej akcji. Sekwencje fil-

mowe, z ywymi aktorami tworz
z „TRP" profesjonalnie wykonany
produkt, a na te ostatnio jest duy
popyt. Dodajc jeszcze do tego

wszystkiego wspomnian struktu-

r gry jako opowieci, moemy ju
tylko spojrze na cen i majc
przy sobie wystarczajc ilo go-

tówki zakupi „The Raven Project"

- bo zabawy sporo, a i czasem
trzeba gow ruszy, aby wymy-
le odpowiedni strategi pomy-
lnego ukoczenia kolejnej misji.

EMILU



Najlepsze ceny!

Wydajemy bez zezwolenia

bro i encyklopedie

Kpnsole: Nintendo,
j

SEGA, Sony, ATARI, A
Pegasus

y

Wszystkie najlepsze

gry dla IBM PC, ]
Nintendo, SeCja, \ 4
Sony PS, Pegasus, \

^

Macintosh itp. \

Najwikszy wybór pro- r V
gramów edukacyjnych. L

Przyjd do nas!

Zagraj, zosta mistrzem!

i
• N

Genialny sklep!

Przyjd z kumplami *

v albo z rodzicami.

\ Nie masz kasy?

\ U nas kupisz na raty

^ Joysticki i myszy

najlepszych firm

/
Komputery:

IBM, Compaq, Tulip,

Optimus, Adax .

[ \ Drukami:

\ \ Hewlett-Packard,

Canon, Epson

Wymieniamy gry

infiy Ci po zby

wiat nauki i wirtualnej przygody

Al. Armii Ludowej 15 (przy Rivierze), 00-632 Warszawa, lei. 25 51 86


